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Badalona, 
icona mundial

El nou Pont 
del Petroli

      P.4
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positiu (ordinador, tauleta o smartphone). 
Per tant, només que cada aparell de visua-
lització fos compartit per dues o tres per-
sones, ‘La velada del año II’ va ser vista per 
un públic potencial d’entre 20 i 30 milions 
d’espectadors. L’Olímpic, ple fins a la ban-
dera, va acollir rius d’espectadors des de 
primera hora del matí. Hi va haver especta-
dors que van fer cua durant més de 8 hores 
per poder veure en primera fila l’entrada de 
totes les personalitats assistents.

Unió de comunitats
30 anys després de la celebració dels Jocs 
Olímpics del 92, amb l’eclosió del Dream 

Badalona, capital 
mundial de Twitch 
i YouTube
‘La velada del año II’ feta a l’Olímpic 
trenca tots els rècords a les plataformes 
digitals: pic d’audiència de 3.3 milions i 
prop de 9 milions d’espectadors únics 
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Team de bàsquet a Badalona, l’Olímpic va 
tornar a acollir una enorme llista d’estre-
lles mundials, en aquest cas els creadors 
de contingut espanyols i llatinoamericans 

Gaudeix del 
reportatge en 
vídeo

amb més seguidors del món. Creadors re-
ferència a Twitch, YouTube i xarxes socials 
com AuronPlay, Biyín, Rubius, The Grefg, 
Xokas, Marta Díaz, Paula Gonu, Coscu, 

sat hauríem d’haver buscat un lloc potser 
menys atractiu o amb menys capacitat de 
públic. Organitzar un esdeveniment així 
és una feina de sis mesos. Hi ha moltes 
persones treballant darrere de les càmeres 
i requereix de molta feina”, assegurava Ibai 
Llanos. AuronPlay, sens dubte un dels pro-
tagonistes més aclamats de la jornada, va 
pujar al ring en un moment clau de la nit 
per fer sonar el nom de Badalona arreu del 
món, a través del senyal internacional de 
Twitch emesa per Ibai. “Estic molt content 
que aquest esdeveniment històric es faci a 
Badalona. Aquesta ciutat és la meva terra”, 
destacava el popular streamer badaloní 
mentre el públic de les graderies literal-
ment embogia. 

De primer nivell
A banda dels combats de boxa, l’esdeveni-
ment va comptar amb actuacions d’artistes 
de primer nivell internacional: Bizarrap, 

Cristinini, Reven, DjMariio, Nil Ojeda, 
Goorgo y Espe, Ari Gameplays, Luzu i La-
nita, entre d’altres, van desfilar per la catifa 
vermella. Futbolistes com Borja Iglesias 
(Betis), Reguilón (Tottenham) i Oliver To-
rres (Sevilla) també van assistir a l’esde-
veniment.

“Gràcies Badalona” 
Ibai Llanos, gran impulsor del ‘show’, va 
atendre al Diari de Badalona per explicar 
els motius que el van dur a escollir Ba-
dalona per celebrar ‘La Velada del Año II’. 
L’streamer va conèixer l’Olímpic en una 
retransmissió de la Copa Amèrica de fut-
bol, el juliol del 2021, i va entendre que el 
Palau podia ser un bon escenari per acollir 
l’esdeveniment de boxa. “Sempre ens han 
tractat molt bé a Badalona, sobretot des del 
Joventut. Estem molt agraïts de poder fer 
un esdeveniment en un lloc com aquest, 
perquè sense les facilitats que ens han po-

El nom de Badalona quedarà associat en 
els registres històrics de plataformes de 
contingut digital com Twitch i YouTube. ‘La 
velada del año II’, esdeveniment de boxa i 
música celebrat al Palau Olímpic el pas-
sat 25 de juny, ha trencat tots els rècords 
d’audiència possibles. El show, emès en 
directe a través del canal de Twitch d’Ibai 
Llanos, va tenir una mitjana d’espectadors 
de més de 2.4 milions i un pic d’audièn-
cia d’espectadors màxims de 3.3 milions 
de persones. En total, els combats i les 
actuacions musicals van ser presenciats 
per prop de 9 milions d’espectadors únics. 
Cada espectador únic correspon a un dis-

Badalona acull 
personalitats 
d’arreu 
del món a 
l’Olímpic

Entrades 
assequibles 
per la qualitat 
del ‘show’

Ibai organitza 
un dels 
esdeveniments 
més 
importants de 
l’era Internet

Nicki Nicole, Duki i Rels B van posar el 
toc musical a un ‘show’ on els esportistes 
també van donar espectacle. Spursito va 
derrotar Carola en el primer combat de la 
nit i Ari Gamplays va vèncer a Paracetamor. 
Viruzz, Lolito i Mr Jagger van imposar-se, 
respectivament, a Momo, Luzu i David 
Bustamante. A destacar el preu de les en-
trades, ja que les més econòmiques ronda-
ven els 25 euros; un preu gens elevat tenint 
en compte només el cartell d’artistes que 
va actuar, oferint concerts de 30 minuts. De 
cara al futur, Ibai ja va deixar caure que el 
següent esdeveniment de boxa no es farà 
a Badalona ni Barcelona. Possiblement es 
buscarà un altre escenari per canviar d’ai-
res. Com a notes negatives, la calor infer-
nal viscuda a l’Olímpic i certs problemes 
de so soferts en alguns moments de la 
vetllada. Badalona va viure un dia històric, 
amb públic i premsa desplaçada a la ciutat 
des de tots els punts de la geografia es-

panyola i llatinoamericana, i amb milions 
de persones mirant cap a la ciutat a través 
d’Internet. La pregunta que ens queda és: 
s’ha sabut capitalitzar aquesta oportunitat 
per aconseguir beneficis des del punt de 
vista turístic? A l’Olímpic la sensació era 
clara: no s’ha sabut dimensionar l’impacte 
que Ibai i ‘La Velada del Año II’ han tingut.

Més de 12.000 persones a l’Olímpic
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Més del 65% dels ciutadans que han votat escullen aquest disseny

El nou pont del Petroli de Badalona 
tindrà una plataforma final rodona

El nou pont del Petroli de Badalona tindrà 
forma rodona en la seva plataforma final. 
Així ho han decidit els badalonins i ba-
dalonines després del procés participatiu 
vinculant realitzat entre el 20 i el 27 de 
juny. Aquest model ha rebut 3.552 vots, 

el 65,54% dels vots vàlids. El Model 1 
que ha estat escollit proposa una cons-
trucció de pilons molt semblant a l’exis-
tent actualment, destacant una plataforma 
final en anella rodona amb una superfície 
de 132 m2 amb una obertura al centre 

Més de 5.400 votacions vàlides dels veïns i veïnes

de 19 m2. El Model 2, per la seva part, 
ha rebut 1.868 vots i també proposava 
una plataforma final de 130 m2 de su-
perfície però rectangular. Destacava que 
la plataforma final se suportava amb un 
fonament submergit del qual emergeixen 
dues columnes de 2 metres de diàmetre. 
En total han votat amb vots vàlids més de 
5400 persones. 
 
El calendari
L’inici de les obres està previst per finals 
del segon trimestre de 2023 i duraran uns 
sis mesos. El pressupost que s’invertirà 
és d’uns 2.3 milions d’euros i caldrà am-
pliar l’actual partida d’inversions d’1.5 de 
l’AMB que hi havia destinada al Pont. Cal 
destacar que totes les persones empadro-
nades a Badalona, més gran de 16 anys, 
han pogut votar. En total s’han detectat 
quasi 600 vots no vàlids per duplicació 
del DNI o de persones no empadronades 
a Badalona.

L’Associació de Veïns Sant Joan de Lle-
fià-Gran Sol fa anys que organitza pro-
testes pel poc personal que hi ha al CAP 
Gran Sol, a l’avinguda Doctor Bassols. 
Jordi Mesas, president de l’AV, assegu-
ra que els veïns han d’esperar entre tres 
i quatre setmanes per ser visitats pel 
metge de capçalera quan demanen visita. 
Per veure un especialista, l’espera es pot 
allargar mesos. En la darrera visita del 
president Aragonès a Llefià, Mesas va 
traslladar la problemàtica a la Generalitat, 
però de moment no s’ha posat solució. 

Farts d’esperar: 
3 i 4 setmanes 
per demanar cita 
amb el metge 

El veïnat es manifesta pel CAP

Núm. 744

La Creu Roja suma ja 120 anys d’història 
a la ciutat de Badalona. El 8 de juny del 
1902 es creava legalment l’assemblea a 
nivell local, que inicialment oferia assis-
tència sanitària amb el desplegament d’un 
consultori mèdic i d’un espai de socors 
per atendre accidents i urgències.  Amb 
el pas dels anys, les necessitats de la po-
blació badalonina van anar evolucionant, 
amb la qual cosa la funció assistencial 
de l’entitat també,  convertint l’espai de 
consultori mèdic en un espai per al des-

envolupament de programes d’atenció 
social per a famílies, infància, persones 
migrants i refugiades, i altres col·lectius 
vulnerables del municipi, així com també 
per a la creació de programes d’ocupació 
per a la recerca de feina. 

Des del 2010, a Sant Roc
Tota aquesta tasca al municipi es centra-
litza des de les instal·lacions ubicades 
al barri de Sant Roc, on es va traslladar 
l’any 2010, i on segueix actualment cons-

Creu Roja ha atès més de 8.000 persones el 2021

La Creu Roja celebra 
els seus 120 anys a 
Badalona

tituïda com a Assemblea Comarcal del 
Barcelonès Nord (donant atenció també a 

Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de 
Gramenet).  

Creu Roja atén 8.000 
persones el 2021  



El regidor de Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Badalona, David Torrents, ha 
anunciat que el govern està negociant amb 
els propietaris d’un espai a Badalona per 
poder crear un alberg d’emergència habita-
cional. Aquest espai estaria habilitat abans 
de final d’any i comptaria amb un mínim de 
180 places. Aquest nou equipament hauria 
de servir per atendre les famílies que pa-
teixen desnonaments que no es poden atu-
rar i per casos com els de les naus indus-
trials ocupades o els edificis que pateixen 
desperfectes i han de ser desallotjats de 
forma temporal. 

El problema de l’estiu
En plena temporada d’estiu, els serveis 
socials municipals tenen dificultats per 
trobar allotjament temporal als col·lectius 
vulnerables que pateixen un desnonament 
o que han estat desallotjats del seu edifici 
per precaució. Les reserves per turisme a 
Barcelona i Badalona creixen de forma ex-
ponencial en aquests mesos i això fa que, 
en moltes ocasions, s’hagi de canviar de 
lloc a les famílies cada certs dies, perquè 
els establiments hotelers o els hostals no 
disposen d’espai lliure durant moltes nits 
consecutives. Cada setmana hi ha desnonaments a Badalona

Projecte d’un nou alberg de 180 places 
per a persones desnonades 
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Tenen un preu d’entre 45.000 i 100.000 euros i no es poden visitar 

A Badalona hi ha pisos ocupats 
en venda per 45.000 euros 

Un informe d’Idealista analitza els deu mu-
nicipis 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%.  A 
Badalona, però, també està creixent una 

Exemple d’anuncis d’habitatges ocupats

nova tipologia de mercat immobiliari: la 
venda de pisos ocupats. Al portal Idealista 
criden l’atenció els múltiples anuncis de 
pisos ocupats que es posen a la venda. Es 
tracta d’habitatges ocupats de forma il·le-
gal i que no es poden visitar. Per tant, als 
anuncis només hi apareix una fotografia 
de la façana exterior. Tenen un preu d’entre 
45.000 i 100.000 euros. La Salut és el ba-
rri on més n’hi ha, però també hi ha oferta a 
Sant Roc, Sant Crist, Lloreda i Llefià. En la 
majoria d’anuncis a Idealista, la propietat 
ofereix la possibilitat de subrogació en el 
procés jurídic per desocupar l’habitatge. 
Això significa que el nou comprador subs-
titueix l’antic propietari en el procés.

Situació preocupant
Recordem que Catalunya va ser la comu-
nitat amb més denúncies presentades el 
2021 per violació de domicili i usurpació 
d’habitatge, amb el 42,3% del total d’Es-
panya.

A finals de juliol, la cooperativa de co-
habitatge La Constel·lació del Gorg ad-
quirirà la propietat d’un solar de titularitat 
privada al carrer Progrés per aixecar-hi 
un edifici de cohabitatge. Segons els 
terminis previstos, en dos anys després 
de la compra ja s’hi podria entrar a viure. 
L’edifici estarà format per 12 habitatges 
per a persones d’entre 65 i 75 anys. El 
30% dels pisos estaran reservats per a 
persones amb alguna discapacitat física 
acreditada. Cal aportar un capital inicial 
de 33.000 euros i la quota per cessió d’ús 
de l’habitatge és de 580 (pis 1 habitació) 
o 780 euros (2 habitacions).

El carrer Progrés: 
escenari del nou 
edifici de cohabitatge 
de Badalona

Al juliol es comprarà el solar

 Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com ACTUALITAT 702/06 al 15/06/2022

David Torrents 
explica el 
projecte (min 
9:30)
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Al Senegal, milers d’infants i adolescents ca-
minen una mitjana de 10 quilòmetres diaris 
per anar a l’escola. Aquest factor incrementa 
automàticament les dades d’absentisme esco-
lar en la població més jove. L’AVV Sant Antoni 
de Llefià i l’Associació d’Esports de Muntanya 
s’han sumat al projecte de la Fundació Bicicle-
tas Sin Fronteras per ajudar els col·lectius de 
poblacions rurals a seguir estudiant. El passat 
29 de maig es va celebrar la Pedalada Solidària 
de l’AEM a Badalona i es va iniciar un projecte 
de crowdfunding per comprar bicicletes. Les bi-
cis, conegudes com a Baobikes, són entregades 
directament per Bicicletas Sin Fronteras a les 
escoles col·laboradores. La iniciativa sorgida a 
Badalona ha finançat la compra de dues Bao-

bikes, amb prop de 400 euros. Durant el curs 
2021-2022, el projecte ha comptat amb 455 
bicicletes repartides en deu municipis rurals de 
Senegal.

Un projecte circular
Els joves estudiants poden anar a l’escola en 
bicicleta, estalviant-se llargues caminades i 
arribant puntuals. A més, l’alumnat arriba a l’au-
la menys cansat i això augmenta el rendiment 
escolar. En cada escola on hi ha bicicletes Bao-
bikes també es crea un aparcament i un taller de 
reparació de bicicletes i es contracta un mecà-
nic local. Les famílies dels alumnes paguen una 
petita quota de 9 euros a l’any per finançar el 
sou del mecànic i les peces de recanvi. 

Iniciativa de l’AVV Sant Antoni de Llefià i l’AEM

Badalona envia 
bicicletes al Senegal 
per combatre 
l’absentisme escolar 

‘Badarock amb Ucraïna’ se celebra el 9 de juliol per ajudar l’orfenat de Zhuravno

Badalona crea música per finançar 
un orfenat a Ucraïna 

L’entrada del festival és a cost zero 

La guerra a Ucraïna segueix impulsant la 
creació d’iniciatives solidàries per ajudar 
els col·lectius socials més necessitats del 
país. La darrera sorgida a Badalona és un 
festival de música per ajudar econòmica-
ment un orfenat situat a prop de la ciutat 
de Lviv, a l’oest d’Ucraïna. L’associació 
Amics x Bòsnia Badalona 2004 organitza 
el pròxim dissabte 9 de juliol el ‘Bada-
rock amb Ucraïna’, esdeveniment cultural 
que se celebrarà al Centre Cultural l’Es-
corxador des de les 18h fins a les 23:30h. 
Hi haurà tres concerts de grups de rock 
emergents de la ciutat: Sirius, Mantheus 
i Arma-t. 

Entrada gratuïta
L’entrada serà gratuïta i els beneficis 
seran donats íntegrament a l’orfenat de 
Zhuravno, situat a prop de Lviv, i on hi 
viuen una vuitantena d’infants. La recap-
tació del festival estarà basada en les 

consumicions i el menjar. El festival està 
obert a rebre el suport de patrocinadors, 
ja que el cost total dels concerts és de 
quasi 3.600 euros entre l’equip de so i 
il·luminació, els lavabos i la cartelleria.

Desplaçament a Ucraïna 
La recaptació s’utilitzarà per comprar 
queviures i productes de primera neces-
sitat per l’orfenat i pels camps de refu-
giats de la zona. Tres voluntaris vinculats 
a Amics x Bòsnia Badalona 2004 es des-
plaçaran a Ucraïna a inicis de juliol per 
entregar tot el material en diversos punts 
fronterers. Aquesta és una activitat que 
l’ONG badalonina ja va gestionar a la ciu-
tat de Tešanj (Bòsnia i Hercegovina) du-
rant la postguerra de Bòsnia, amb la qual 
es va contribuir a pal·liar les necessitats 
més urgents d’una cinquantena de nens 
i nenes orfes. L’entitat també ha creat un 
GOFUNDME per finançar el projecte. 

Fes una 
donació al 
projecte 

Núm. 744

Gaudeix del reportatge 
en vídeo
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El polígon de Badalona Sud acull el China-
town empresarial de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Més del 30% de les empreses 
que hi ha al polígon són de propietat xine-
sa. Una d’elles, el supermercat Day-Day-Go, 
és considerada la referència de la comunitat 
asiàtica dins del sector de l’alimentació a 
Catalunya. 

Anar a comprar-hi
Però, com és l’experiència d’anar a comprar 
al supermercat asiàtic més gran situat a terri-
tori català? Només entrar a l’establiment hi ha 

un petit restaurant de menjar ràpid i de venda 
de bubble tea, un té amb llet molt consumit 
per la gent jove a la Xina i altres països asià-
tics. Evidentment, al supermercat hi ha de tot, 
igual que en un establiment convencional de 
casa nostra, però adaptat a la cultura xinesa, 
japonesa i coreana, majoritàriament. Crida 
l’atenció apreciar la diferència dels snacks. 
Les ‘nostres’ patates són aquí làmines de peix 
i de vedella deshidratats o pipes amb gust de 
meló, préssec o síndria. També hi ha passa-
dissos sencers amb diferents tipologies de 
salsa de soja, wasabi i pasta. Day-Day-Go és 

La majoria dels clients són xinesos

Comprar al supermercat asiàtic més gran 
de Catalunya només es pot fer a Badalona

¡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

El Sopar de Blanc permet 
comprar tres màquines per 
tractar el càncer
Amb la recaptació de les cinc últimes edicions 

El supermercat Day-Day-Go està situat al número 327 del carrer Progrés

L’últim sopar va aplegar 130 persones 

Després d’una interrupció per la 
pandèmia, el Sopar de Blanc de la 
Fundació Badalona Contra el Càn-
cer s’ha tornat a celebrar. Es va fer 
el passat 17 de juny al CN Bétulo 
i va superar totes les expectatives 

previstes amb una participació de 
130 comensals. Gràcies al donatiu 
de 40 euros que es fa amb el so-
par, al llarg dels darrers cinc anys 
s’ha pogut finançar la compra de 
tres màquines per l’Institut Català 

Després de 52 anys d’activitat, 
l’Associació de Veïns i Veïnes 
d’Artigas cessa l’activitat. La 
Direcció General d’Entitats Ju-
rídiques de la Generalitat ha 
acceptat la petició de cessa-
ment d’activitat feta per l’entitat. 
Segons ha comunicat la ma-
teixa AVV, ja s’han entregat les 
claus del local a l’Ajuntament 

L’AVV d’Artigas 
dona 3.900 euros a 
Can Ruti abans de 
dissoldre’s

i, a més, s’ha transferit els di-
ners que l’associació tenia a 
una entitat sense ànim de lu-
cre. Concretament s’han donat 
quasi 3.900 euros (3.878,32) 
a la Fundació Institut d’Inves-
tigació en Ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol, per a la 
investigació de malalties in-
fantils rares. 

d’Oncologia. Una d’elles s’utilitza 
per facilitar les radiacions als pa-
cients amb leucèmia. Les altres 
dues són un ecògraf i una taula 
hidràulica que serveixen per trac-
tar amb més precisió els càncers 
de pròstata, evitant que la radiació 
afecti el sistema urinari del pa-
cient. 

Trobada amb l’ICO
El passat 13 de juny, representants 
de la Fundació Badalona contra el 
Càncer, al costat de la regidora 
Teresa González, van celebrar una 
trobada amb metges de l’Institut 
Català d’Oncologia per conèixer 
de primera mà com s’està aplicant 
l’equipament finançat gràcies al 
Sopar de Blanc i els resultats de 
l’assaig clínic que també s’ha aju-
dat a realitzar amb les activitats 
dutes a terme per la Fundació.

Núm. 744

Gaudeix del reportatge 
en vídeo

El rebut de la transferència feta per l’AV
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Entrevista a Emily Raluy. Ens presenta 
el darrer espectacle del Circ Raluy: ‘In art we trust’

“Estrenem un espectacle 
amb molt risc. Més risc que mai”

Emily Raluy, tota una vida actuant al Circ

A partir d’aquest dijous, 30 de juny, 
i fins al dilluns 11 de juliol, el Circ 
Raluy Legacy, presentarà a Badalona 
la seva producció més sorprenent i 
arriscada fins al dia d’avui: ‘In art we 
trust’. Estem davant la producció més 
visual i sorprenent que la família ha 
creat. La nova producció compta amb 
ingredients d’excepció: els Triplets, 
uns trapezistes que ens faran volar, la 
màgia de Rodrigo Tolzen i un número 
de suspensió capil·lar on Eva Swartset 
queda penjada només pel cabell. Sian, 
una singular malabarista de l’Índia que 
fa malabars amb els peus. També tor-
narem a gaudir de Dimitri, un estrany 
presentador i autèntic showman que 
ens acompanyarà durant les dues ho-
res de l’espectacle. Les noves aventu-
res de Bigotis i Pietro ens faran riure 
i tornar a la infantesa, mentre que el 
duo Valencia ens presentarà un núme-
ro de risc, de molt risc: la roda de la 
mort. Una posada en escena només a 
l’abast dels millors acròbates d’elit. El 
Circ Raluy estarà situat a la plaça Pre-
sident Tarradellas, just al davant del 
Palau Olímpic de Badalona.

Amb quines emocions reapareix el 
Circ Raluy?
Doncs amb moltes ganes. Hem estat molt 
temps treballant a l’ombra i preparant el 
nou espectacle, ‘In art we trust’. Després 
d’unes petites vacances, ja fa molts dies 

que entrenem set hores diàries perquè tot 
surti a la perfecció. Venim de representar 
un espectacle titulat ‘Todo (lo) Cura’, que 
es va fer a partir de la pandèmia i el confi-
nament. Ens vam adaptar amb una plantilla 
més reduïda i apostant per l’humor, perquè 
el públic necessitava divertir-se després 
d’una època molt complicada per tothom. 
Ara canviem totalment de registre. Aquest 
nou espectacle té dues hores de duració, 
amb un descans de 15 minuts, i és molt 
més ampli i variat. 

Què té d’especial el nou espectacle?
Comptem amb la col·laboració de dife-
rents artistes internacionals que han pogut 
sumar-se al Circ. I sobretot és un show 
amb molt de risc. Més risc que mai. El 
públic veurà coses que fan una mica de 
por, però d’això es tracta el circ: d’apos-
tar sempre pel més difícil. Tots els artistes 
són de primer nivell i estan preparats per 
la màxima exigència. ‘In art we trust’ també 
compta amb molta dansa i coreografia, i 
amb molt d’humor. 

Què viurà l’espectador de Badalona 
quan us vingui a veure?
Primer de tot vull dir que ens encanta 
tornar a Badalona, perquè la resposta del 
públic sempre és excel·lent. Crec que amb 
aquest espectacle el públic tindrà la sensa-
ció que ha vist una cosa única, que no es 
pot presenciar en cap programa de televi-
sió o a Internet. S’ha de venir al Circ Raluy 

Gaudeix de l’entrevista 
en vídeo

per veure-ho. Ho hem renovat tot. Per tant, 
la gent que hagi vingut en el passat po-
dran gaudir d’un espectacle totalment nou, 
arriscat i innovador. 

Quanta gent treballa al Circ Raluy?
Som unes cinquanta persones. Entre les 
persones que munten el circ, la gent de 
comunicació i publicitat, els artistes, la 
taquilla, etc. Pot semblar que només for-
mem part del circ els artistes que sortim 
a l’escenari, però hi ha molta feina oculta 

“El públic tindrà la 
sensació que ha 
vist una cosa única, 
que no es pot veure 
enlloc més que aquí” 

“Els assajos han 
estat durs. El dia 
comença a les set, 
parem per dinar, 
i fins que el cos 
aguanti”

que no es veu. Les caravanes que tenim 
també són molt antigues i s’han de restau-
rar. En tenim més de 40. Per tant, també 
tenim persones que s’encarreguen de fer 
tot aquest manteniment. També tenim una 
mescla cultural molt interessant: colom-
bians, equatorians, francesos, anglesos, 
portuguesos, argentins, polonesos... Per 
això ens adaptem tan ràpidament a tot: 
perquè estem acostumats a conviure amb 
gent de molts llocs. 

Com són les setmanes prèvies a es-
trenar un espectacle?
Tothom té ulleres, però les dissimulem 
amb el maquillatge. Realment és molt 
complicat reunir a tots els artistes inter-
nacionals que intervenen en l’espectacle, 
perquè cada persona treballa al seu país. 
Per tant, durant els dies que ens reunim 
per assajar, fem un esforç màxim. El dia 
comença a les set del matí, parem per 
dinar, i ens hi tornem a posar fins que el 
cos aguanti. La coreògrafa d’aquest any és 
increíble, però molt exigent. 

Costa adaptar-se a la vida de circ?
Al principi sí. Hi ha molta gent que arriba al 
circ i es pensa que tot és molt bonic, però 
també és molt dur. Sobretot a l’hora de des-
muntar tota la infraestructura que tenim. És 
una feina on no desconectes perquè estem 
24 hores al dia al circ. No és una feina d’ofi-
cina on pots marxar a casa. A nosaltres ens 
encanta, però el ritme és exigent. 

Per xarxes socials ha circulat un vídeo de Xavier Garcia 
Albiol, teatralitzant de nou amb una ocupació com a tret 
de sortida per les pròximes eleccions. La criminalització 
de la pobresa amaga el greu problema que patim les clas-
ses treballadores de la ciutat. Les ocupacions no són el 
problema real. Ho és l’elevat cost de l’habitatge, el qual 
impedeix que la gent hi accedeix, els centenars de pisos 
buits i els desnonaments. L’habitatge s’ha convertit en una 
mercaderia d’especulació pels fons voltors i els grans te-
nidors. La manca d’un parc públic habitatge i la pèrdua 
del poder adquisitiu de la població generen que cada cop 
més persones es vegin abocades a deixar de pagar hipo-
teques i lloguers.  

Hem tingut a Badalona l’esdeveniment d’Internet en parla 
hispana més important de l’any i un dels més importants 
de la història. Volia destacar el fet que l’Olímpic és una ins-
tal·lació que segueix tenint pes i un potencial enorme, des-
prés de 30 anys dels Jocs Olímpics del 92. Amb una petita 
inversió es podria potenciar encara més un pavelló que és 
capdavanter a tota l’Àrea Metropolitana i que, en alguns as-
pectes, pot competir amb el Palau Sant Jordi. ‘La Velada del 
Año’, el pròxim Rock Fest o el Primavera Sound demostren 
que el Barcelonès Nord és una bona zona per acollir esde-
veniments culturals i esportius. Ho hem de potenciar més.  

“Les ocupacions no són el problema 
real. Ho és l’elevat cost de l’habitatge”

“Hem tingut a Badalona 
l’esdeveniment d’Internet en parla 
hispana més important de l’any”

* Els vídeos han de ser en format horitzontal i d’una durada màxima de 2min.

Daniel Mulero
Membre d’Anticapitalistes

Mario González
Periodista

Visualitza 
l’opinió 
sencera 
en vídeo

Visualitza 
l’opinió 
sencera 
en vídeo

Quant baixarà el preu de la llum amb l’IVA rebaixat al 5%?

OPINIÓ DEL LECTOROFICINA DEL CONSUMIDOR

El govern espanyol ha anunciat al Con-
grés una rebaixa de l’IVA de la llum del 
10% al 5%. La mesura s’ha inclòs en 
el decret que el Consell de Ministres va 
aprovar dissabte per ampliar les mesures 
per pal·liar els efectes econòmics de la 
guerra a Ucraïna. Amb aquesta rebaixa, 
segons el Ministeri d’Hisenda, Espan-
ya es converteix en el país amb l’IVA de 
l’electricitat més baix de la Unió Europea. 
També afirma que suposa un estalvi d’uns 
600 milions al trimestre. Els preus mit-

jans aquest mes continuen per sobre dels 
200 euros el MWh. Això, per a un consu-
midor mitjà, suposa un rebut mensual de 
109 euros, que amb la rebaixa de l’IVA 
quedaria en 104, de manera que s’acon-
seguiria una rebaixa del voltant de 5 eu-
ros al mes. Les mesures es produeixen 
en plena crisi de preus i quan la llum als 
mercats majoristes està en rècord his-
tòric des de la tardor passada, arribant a 
cotes que són entre quatre i cinc vegades 
més altes que el preu de l’última dècada.

@diaridebadalona 
a Twitter i Instagram

Envia la teva 
opinió en vídeo 

sobre l’actualitat 
de Badalona a: redaccio@diaridebadalona.com
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El festival Nits al Port de Badalona in-
augura la seva desena edició amb una 
proposta de 36 espectacles durant tots 
els divendres, dissabtes i diumenges de 
juliol. L’esdeveniment comença el diven-
dres 1 de juliol amb el concert de La Chi-
ca de Ayer, una banda tribut al pop rock 
dels any 80 i 90, i finalitzarà el diumenge 
31 de juliol. Un dels plats forts d’aquesta 
edició és l’actuació de Los Vivancos (22 
de juliol), el famós grup de flamenc de 
prestigi internacional. A més, i com ja 
és tradició, els assistents podran gaudir 
de la tradicional gala de dansa, sota la 
direcció artística de Marisa Yudes, amb 
joves figures catalanes, com Pau Pujol 
o Salvador Martínez, entre d’altres, que 
triomfen a les companyies més impor-
tants del món com la Philadelphia Ba-
llet, l’Òpera de Poznan o el Korpo Dance 
Project. Aquesta 10a edició destaca per 
comptar amb una oferta lúdica i musical Set germans que ballen el millor flamenc d’Espanya

Los Vivancos, plat estrella 
del festival Nits al Port
36 espectacles durant tots els divendres, dissabtes i diumenges de juliol 
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PIERRE-ARNAUD QUARTET INAUGURA LES NITS D’ESTIU A L’ANÍS 
DEL MONO

JUAN MAGAN PARLA DE BADALONA EN EL SEU NOU TEMA 
‘ALEGRÍA’

El preu de l’entrada és de 15 euros

Tema en col·laboració amb Danny Romero 

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 mú-
sica un dels espais patrimonials més singu-
lars 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. Pierre-Arnaud Quartet in-
augura les Nits d’Estiu aquest 1 de juliol a 
les 20:30h. La proposta d’aquesta formació 
de jazz, un xic atípica, amb trompeta, guita-

Juan Magán i Danny Romero estan cele-
brant una estrena molt especial anomenada 
‘Alegría’. Es tracta de la seva segona col·la-
boració, després de ‘El Hipo’ (2020). El tema 
ve amb uns sons tropicals i rimes carregats 
d’històries. Juan Magán, artista i productor 
de Badalona sorgit a les discoteques de la 
ciutat, ha creat una cançó amb els clàssics 
ritmes electrollatins que sempre han ena-
morat el públic. Barrejats amb acords de 
guitarres, sons tropicals i una lletra engan-
xosa, podem estar segurs que ens farà ballar 
molt. En la lletra d’Alegría, Magán parla dels 

rres i contrabaix, ens convida a fer un viatge 
entre el swing americà dels anys trenta i la 
música popular francesa, bressolats per la 
veu de timbre ronc i vibrato discret, del seu 
carismàtic cantant, Pierre-Arnaud. Forma-
ció: Pierre-Arnaud Bourhis, veu i guitarra; 
Nicolas Rugolino, trompeta; Neter Calafati, 
guitarra i Juan Carlos Buchan, contrabaix. 
L’entrada per a aquesta activitat és personal 
i requereix les dades de cadascun dels as-
sistents (nom, cognoms i número de DNI). 
El preu de l’activitat és de 15 € per persona. 

seus orígens badalonins, citant explícitament 
com va començar a fer música a la ciutat. La 
lletra diu: “Soy un tipo de Barcelona, que se 
convirtió en una leyenda cabrona. Yo vengo 
de un barrio de Badalona, y le canté Reggae-
ton cuando no era la moda. He firmado con 
Sony y empecé a ver money. Me dieron la 
lleve de todo los body’s. Me fui pa la red del 
pasaporte domi, y ahora tengo familia en to-
dos los rincones. Si tengo dinero y también 
tengo mucho flow”. La cançó es va estrenar 
el 24 de juny i acumula desenes de milers de 
reproduccions a xarxes.

Gaudeix de 
l’actuació 
dels 
Vivancos i 
del calendari 
del festival

Escolta 
l’estil de 
Pierre-
Arnaud 
Quartet

Així sona la 
nova cançó 
de Magán 

molt diversificada amb espectacles de 
salsa, rumba o havaneres, així com un 

recorregut per la música més rellevant 
dels anys 80 i 90 amb les actuacions de 

grups de tribut de renom que cantaran 
les cançons més mítiques d’U2, Tina Tur-
ner, Eric Clapton o Dire Straits. A més de 
l’àmplia oferta musical, una de les nove-
tats d’aquesta 10a edició és l’aposta pels 
espectacles d’humor, amb els monòlegs 
de Carlos Pozo, Sergio Marín, Javier 
Benítez i Carlitos humorista. També hi 
haurà espectacles pensats per als més 
joves, amb DJs cada nit, i actuacions 
infantils pels més petits amb els Grimpa-
llunes o els Trencamandres.

Gastronomia de proximitat
Des de les 19 hores fins a la 1 de la ma-
tinada, el festival comptarà un any més 
amb una gran oferta de restauració de 
proximitat a les instal·lacions de Marina 
Badalona. Els foodtrucks amb una àmplia 
oferta gastronòmica, la zona chill out i 
els Markets volen complementar l’oferta 
lúdica pensada per a tots els públics.
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Dijous 30 de juny 
Exposició ‘Gres d’aigua’ 
Espai Betúlia 
(19h)

Dijous 7 de juliol 
III Recital Poètic 2022
Espai Betúlia 
(16:30h)

Divendres 8 de juliol 
Muchacho & los Sobrinos
Anís del Mono 
(21h)

Dijous 7 de juliol 
‘Norma’, de Vincenzo Bellini
Espai Betúlia 
(19h)

Dissabte 1 de juliol
‘Mamá, quiero ser artista’
Teatre Blas Infante 
(19 i 21h)

Dissabte 1 de juliol 
Pierre-Arnauld Quartet
Fàbrica de l’Anís del Mono 
(21h)

La col·laboració i complicitat entre 
el Cryptshow i el teatre d’El Círcol 
torna a donar-se aquest estiu del 
2022. Arriba el festival cinemato-
gràfic que fa apologia del gènere 
del terror, la fantasia i la ciència-fic-
ció mantenint sempre un segell 
molt particular, marcat per una 
aposta pel risc, la qualitat i un toc 
gamberro. Les projeccions es con-
centraran a El Círcol els dies 8 i 9 
de juliol, tot i que el dia 1 (20:30h) 

ja hi haurà una inauguració especial 
amb el visionat de ‘The Phantom of 
the opera’, acompanyat de la mú-
sica ‘slow jazz’ a càrrec d’Agustín 
Busom i Pablo Volt. L’abonament 
per a tot el festival té un preu de 24 
euros, mentre que els abonaments 
individuals pels dies 8 i 9 de juliol 
costen 8 euros. El festival comptarà 
amb sessions de curts que entren 
en competició, curtmetratges juve-
nils i nits de projeccions asiàtiques.

El Cryptshow omple 
El Círcol de cinema de 
terror i fantasia

El Círcol s’omple de cinema de terror i fantasia

Consulta el calendari i 
les projeccions

Per a tu, que ets una persona amb la mi-
rada al futur. Que vols gaudir de dissenys 
sostenibles i innovadors, sense renunciar 

a la seguretat i a la qualitat. Justament 
per a tu, Renault ha reinventat el seu mo-
del insígnia, fent-lo 100% lliure d’emis-

sions. I la marca vol que el provis i deixis 
enrere qualsevol dubte: el futur és elèctric 
i ja és aquí. 

El primer SUV
El nou Megane E-Tech és l’elèctric 2.0 de 
Renault. Un model basat en una platafor-
ma específica per a elèctrics, la CMF-EV, 
que compta amb una moderna bateria re-
frigerada per líquid i de fins a 60 kWh de 
capacitat neta, un bon empaquetament de 
tots els elements mecànics i de climatit-
zació i suficient espai lliure com per oferir 
un habitacle espaiós i clar. El primer SUV 
elèctric de Renault ja ha sortit al mercat a 
Espanya i és una de les apostes més se-
rioses de la marca francesa per convèncer 
els usuaris que busquin un cotxe elèctric. 
Estem davant d’un model més compacte 
que l’actual, amb una distància entre ei-
xos generosa i diverses configuracions 
fins a 218 CV. El nou Megane és una ber-
lina que promet una autonomia de fins a 
470 quilòmetres i arriba molt ben dotat de 
tecnologia amb la incorporació d’OpenR, 

El nou Megane E-Tech arriba a Badalona: 
12 afortunats poden provar el cotxe de franc
12 persones poden guanyar una ruta des de Badalona el 21 de juliol

Així és el nou Megane elèctric

un nou sistema desenvolupat amb Goo-
gle i basat en Android Automotive OS.

Prova el cotxe a Badalona
El pròxim dijous 21 de juliol, 12 persones 
podran provar el cotxe al concessionari 
Auser Badalona, fent una ruta pel Mares-
me de 9:30h a 13:30h. S’han de registrar 
en un simple formulari per poder guanyar 
el sorteig. El link del formulari és al QR 
de la notícia i de l’anunci del Megane. 

8 anys de garantia
Les bateries estan garantides durant 8 
anys o 160.000 quilòmetres. En cas de 
degradar-se per sota del 70%, Renault les 
canviarà gratuïtament. A més, la marca 
ofereix accés especial a la xarxa Mobilize 
Charge Pass, amb 2.600 punts de càrrega 
a Espanya. El model E-TECH EV40 està 
disponible des de 35.200 euros sense 
tenir en compte els ajuts, mentre que la 
versió amb 60 kWh de bateria i més po-
tència es podrà adquirir des de 41.700 
euros.

Prova el nou Megane 
E-Tech
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“Mantenir el nivell de competitivitat i 
començar a guanyar títols”, l’exigència dels 
socis verd-i-negres per a la temporada 22-23

Feliz renova fins al 2025; 
Brodziansky marxa a Turquia

El coach Carles Duran ha valorat 
la temporada, també ho han fet els 
jugadors i el director tècnic. Però, 
i els aficionats? Quina valoració 
fan de la Penya 20 - 21 i què espe-
ren de l’equip 22 - 23? El Diari de 
Badalona va parlar amb els socis 
i sòcies del Joventut i tots analit-
zaven positivament el curs que ha 
finalitzat. “Això que ha aconseguit 
l’equip de Carles Duran és un èxit. 
Estic molt agraït a aquesta plan-

tilla perquè hem gaudit i això és 
el més important”, exposen com 
una opinió general.  D’altra banda, 
també afegien que “l’Eurocup i la 
Copa ACB ha estat una decep-
ció”, puntualitzant la gran feina a 
la lliga regular i també als play-
offs. Pel que fa al proper curs, el 
llistó serà alt, perquè el Joventut 
ha demostrat el seu nivell. “Crec 
que hi ha il·lusió pels títols,  però 
aquest objectiu són paraules ma-

jors. Tenim un pressupost baix si 
ho comparem amb altres rivals, 
però aquesta Penya genera il·lu-
sió”. “Crec que la Penya sí ha de 
començar a plantejar l’objectiu 
de guanyar un títol, com a mínim 
l’Eurocup. També demano als ju-
gadors que mantinguin aquesta 
competitivitat. Aquest grup ja ha 
tingut un creixement força bo per 
començar a anar més enllà”, com-
parteixen els socis. 

Andrés Feliz, un dels jugadors 
revelació de la temporada a la 
Lliga Endesa, ha renovat el seu 
contracte amb la Penya fins al 
2025, dues temporades més que 
el lligam vigent fixat amb el Club. 

Foto:  D.Grau / CJB

Feliz va arribar a Badalona l’estiu 
passat procedent del Prat de LEB 
Plata i la seva adaptació i creixe-
ment al Joventut ha estat abso-
lutament excel·lent. De menys a 
més protagonisme i de menys a 

més minuts i aportació a pista. 
Amb unes estadístiques de 7’4 
punts i 1’8 assistències per 
partit, el base de Guachupita 
ha tingut grans partits aquest 
curs, com els 21 punts en la 
victòria contra el Barça, els 
28 punts al Nou Congost o 
els partits de Playoff contra el 
Tenerife (16 punts al tercer i 
definitiu) i el Barça (12 punts i 
6 assistències en la victòria al 
Palau). Amb el seu joc físic i la 
gran velocitat amb què va a cis-
tella, Feliz ja és un dels juga-
dors preferits de l’afició verd-
i-negra.  Per la seva banda, el 
Bahçesehir turc ha oficialitzat 
la incorporació de Vladimir 
Brodziansky, i Derek Willis ja 
tindria un acord amb el Reyer 
Venezia, de la Primera Divisió 
d’Itàlia, segons ha avançat Xavi 
Ballesteros. 

Primers moviments del Joventut 2022 - 2023

El descans de Joel Parra i Fe-
rran Bassas no serà superior 
als 15 dies. Els jugadors de la 
Penya han estat convocats per 
Scariolo per a la Finestra FIBA 
d’aquest mes de juliol d’Espan-
ya, preparatoi per a l’Eurobas-
ket 2022. Els dos jugadors del 
planter verd-i-negre han partici-
pat a bona part de les darreres 
convocatòries de la selecció 
espanyola – Bassas es va per-
dre la Finestra per lesió – i el 

Joel Parra i Ferran Bassas
comencen a preparar 
l’Eurobasket amb Espanya

Foto:  FEB

conjunt espanyol començarà a 
preparar l’Eurobasket del pro-
per mes de setembre a partir 
d’aquest mateix mes de juliol: 
Macedònia (Saragossa, 1 de 
juliol), Geòrgia (Tbilisi, 4 de ju-
liol) i Ucranïa (A Riga, 7 de ju-
liol). El mes d’agost s’intensifi-
ca l’activitat amb un bon grapat 
d’amistosos. Ambdós jugadors 
verd-i-negres podrien disputar 
el seu primer torneig oficial 
amb la selecció espanyola. 

Xavi Ballesteros, la veu 
dels 1.000 partits del Joventut
És la veu de Ràdio Ciutat de Badalona i un dels periodistes de referència a Catalunya

La Penya ha homenatjar la la figura de 
Joan Canals, qui va ser el primer director 
i el fundador de l’Escola de Bàsquet al 
1977. L’acte va servir per recordar una 
peça molt important en la història del 
Club, i per posar-li nom a la que des 
d’ara és la Pista Joan Canals. Al llarg 
de la jornada també es va fer un reco-
neixement a tots els directors de l’Escola 
de Bàsquet del Club Joventut Badalona: 
Enric Campos (1982-1997), Josep Solà 
(1997-2000), Jordi Martí (2000-2010), 
Santi Chico (2010-2018), David Jimeno 
(2018-2021) i Aitor López (actual direc-
tor de l’Escola des del 2021). A més a 
més, es va celebrar la tradicional Diada 
de la Penya on hi van participar 300 nens 

Inaugurada la pista 
Joan Canals, director i 
fundador de l’Escola de 
Bàsquet el 1977

i nenes del Club Joventut Badalona per 
posar punt final a la temporada 21/22. 
Després no poder realitzar-la els darrers 
anys degut a la COVID, s’ha recuperat 
una de les tradicions del Club. La jorna-
da va ser una gran festa de bàsquet, i un 
cop acabats els partits, es va efectuar el 
lliurament de medalles amb Pau Ribas.

Foto:  M.E

“Un tripleeeee Subaaaraaaruuuu”. 
Us podeu imaginar amb qui hem 
parlat i a qui hem entrevistat, oi? 
Xavi Ballesteros Oriol (Badalona, 1978) 
és la veu, l’ànima i el sentiment verd-i-
negre del Club Joventut Badalona a Rà-
dio Ciutat Badalona Des de la temporada 
2001 - 2002, el periodista badaloní del 
94.4FM va començar a crear i contagiar el 
seu estil particular de locució, sense vo-
ler substituir ningú o agafar el relleu ge-
neracional de cap dels seus antecessors. 
Amb els mestres Franc Famadas i Joan 
Cuixart com a referents, Ballesteros va 

compaginar els seus primers anys fent 
seguiment del bàsquet comarcal de la 
ciutat amb un posterior salt a la locució 
dels partits del primer equip de la Penya. 
Ballesteros és el periodista de les 1.000 
retransmissions esportives, de la Copa 
del Rei 2008, de la Copa ULEB 2008 o de 
la salvació ‘in extremis’ de l’any 2019 a 
la Lliga Endesa.Vols conèixer els orígens 
de Xavi Ballesteros? Va tenir referents 
radiofònics? Quin partit o cicle daurat 
del Joventut recorda? Llegeix l’entrevis-
ta sencera al web del Diari de Badalona: 
www.diaridebadalona.com
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Escolta les valoracions 
d’Andrés Feliz després 
de renovar fins al 2025

Els socis analitzen la 
temporada verd-i-ne-
gra 2021 - 2022

Descobreix 
la història i 
la evolució 
de l’Escola 
de Bàsquet 
de la Penya

Llegeix 
l’entrevista 
a Xavi 
Ballesteros

Foto:  David Grau / CJB

Del 01/07 al 13/07/2022
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Foto: Flash BDN

Gaudiu de cada jornada que el CF Bada-
lona disputi aquesta propera temporada 
2022 – 2023 perquè serà un dels cursos 
més curts de la història escapulada. Des 
que l’entitat badalonina jugava a Segona 
Divisió B, tots els anys s’han viscut les 
clàssiques temporades a 38 jornades, 20 
conjunts per grup i posteriors fases d’as-
censos. L’any arrencava a finals d’agost i 
s’allargava durant 9 mesos fins a finals del 
mes de maig. Aquesta rutina no es tornarà 
a repetir a curt termini. El Badalona dispu-
tarà 30 partits la propera temporada amb 
un marge de només 7 mesos de competi-
ció. Pràcticament, totes les jornades seran 
sense cap setmana de descans, a excepció 
d’una aturada de dues setmanes al Nadal 
(19 de desembre – 7 de gener). La RFEF 
publicarà el calendari de la durant aques-
ta propera setmana. El màxim òrgan de la 
competició ha anunciat que el curs co-
mençarà l’11 de setembre i es recuperarà 
el format de la Fase d’Ascens  (Play-off) 
amb partits a anada i tornada, amb tres 

escapulat hauria de començar a anunciar 
incorporacions a partir d’aquesta propera 
setmana. 

Assemblea, ajornada 
D’altra banda, el club va ajornar l’Assem-

eliminatòries, sense concretar-se si els 
equips campions pujaran directe o tindran 
el privilegi de només haver de superar 
una única eliminatòria d’ascens a Segona 
RFEF. Tot i mantenir la prudència i silen-
ci absolut durant el darrer mes, el club 

blea General que s’havia d’haver organitzat 
aquest dimarts 28 de juny a causa d’un 
brot de covid que ha afectat part del perso-
nal i Junta Directiva escapulada. La nova 
data fixada és dimecres 6 de juliol a les 
19:30h a l’Estadi Municipal de Badalona.

C.F. BADALONA Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com20 Núm. 744

El CF Badalona viurà la lliga 
més curta de la seva història a Tercera
Assemblea ajornada una setmana a causa de la covid: dimecres 6 de juliol

Salvació 2ª RFEF: Águilas, Girona B, 
Xerez i Cerdanyola, rivals escapulats

Foto: Cerdanyola FC

La situació esportiva al CF Badalona i la con-
fecció de la plantilla del primer equip no ha 
estat la prioritat més urgent de la Directiva 
escapulada durant els mesos de maig i juny. 
Abans, els dirigents del club havien de fixar 
tots els esforços en la lluita per mantenir-se 
a Segona. Amb fins a dues vies diferents per 
poder aconseguir-ho i que, possiblement, po-

dien arribar a ser fins a tres. La impugnació 
per alineació indeguda del partit de l’Europa 
i l’eterna sentència del TAD s’està dilatant 
massa i encara no té resolució per part del 
Tribunal Administratiu de l’Esport. El Badalona 
continuarà lluitant i estarà molt pendent, però 
és una via de permanència més aviat impre-
visible. La segona i la tercera (la nova) són 

El Badalona vol intentar mantenir-se a Segona RFEF 

pràcticament la mateixa via. A la Segona RFEF 
2022-23 hi ha la vacant de l’Extremadura i, tal 
com va ocórrer fa tres anys amb el Reus i l’An-
dorra, el Badalona vol optar a aquesta plaça 
i oferir la millor oferta econòmica a la RFEF 
perquè els escapulats es quedin amb aquesta. 

350.000 euros per la plaça
Aproximadament, el Badalona hauria d’ofe-
rir un mínim aproximat de 350.000 euros. 
L’Águila i el Xerez (mateixa demarcació que 
l’Extremadura) són els altres dos aspirants 
que també voldrien la plaça. La tercera i da-
rrera via és la plaça UE Costa Brava. El club 
gironí té un deute de 40.000 euros que ja hau-
ria d’haver abonat aquest dijous 30 de juny. En 
cas negatiu, baixaria a Tercera RFEF i tornaria 
a haver-hi una nova vacant, en aquest cas a 
Catalunya. Segons va anunciar el periodista 
de Ràdio Marca Vicente Casal, el FC Girona B 
voldria comprar i ocupar també aquesta plaça. 
El Cerdanyola FC també podria optar-hi, però 
econòmicament tindria menys força. Aquest 
mateix divendres, la RFEF hauria de confirmar 
els descensos administratius.

El Juvenil A del CF Badalona va finalitzar la 
temporada 2021 - 2022 per la porta gran: 
Campions de la Copa Catalunya! L’equip 
de Santi Álvarez va superar el CE Mercantil 
en la gran final disputada a Martorell. Els 
escapulats van finalitzar el partit amb em-
pat a zero i el campió 2022 es va senten-
ciar a la tanda de penals (4-1) a favor del 
Badalona. Ascens a Divisió d’Honor, sub-
campions de Nacional Juvenil, campions 
de THE CUP i reis de la Copa Catalunya 
ha estat la magnífica temporada del talent 
badaloní del Juvenil A. Enhorabona, nois!

Gloriosa cloenda 
del Juvenil A: 
campions de la 
Copa Catalunya!

Foto:  FCF

La festa de la Copa 
Catalunya del Juvenil A 
del CF Badalona

FUTBOL COMARCAL

Pere Solé tanca etapa com a delegat 
del primer equip del Seagull als 72 anys
5 temporades al club d’un referent badaloní

Foto: FCF

És un delegat històric. Un referent dels de-
legats de Catalunya i també d’Espanya. Pere 
Solé ha comunicat que la propera temporada 
gaudirà d’un merescut descans, després de 
col·laborar durant els darrers 20 anys amb 
els primers equips del Badalona (14 tempo-
rades) i el Seagull (5 temporades).Aquest és 
el comunicat que va compartir l’històric de-
legat a Facebook: “Pongo en conocimiento 
general, que finalizo mi ciclo de Delegado 
del C.E.SEAGULL BADALONA, las últimas 
dos temporadas han sido muy duras de lle-
var con el tema del COVID y necesito un me-
recido descanso.Agradecer a Pilar y su Junta 
Directiva la confianza que han depositado en 
mí y mostrar también mi agradecimiento a 
todas las jugadoras, técnicos, federativos y a 
aquellas personas que de alguna forma han 
colaborado conmigo en estos cinco años 
y en especial al colectivo arbitral femenino 
que siempre me han facilitado mi labor como 
delegado. Adiós a todos/as”. Solé ha gaudit 
dels darrers cicles daurats de les ‘gavines’ i 
també del primer equip del CF Badalona. 

Millor delegat de Catalunya
De fet, el badaloní va aconseguir el reco-
neixement de ‘Millor Delegat de Catalunya’ 
fa unes temporades i la seva tasca ha estat 
enregistrada a l’FCF. “Un delegat d’equip 
ha de ser una persona tranquil·la, servicial 
i també neutral, ja que no ho ha de viure 
amb la mateixa passió que ho viu la resta 
de l’equip. Els àrbitres han d’estar còmo-
des quan arriben al camp. He après que als 
àrbitres s’han de cuidar, com si estiguessin 
a casa seva”, valora Solé. Durant aquestes 
temporades, Solé sempre ha tingut l’es-
tima de tots els staffs tècnics, jugadores 
i jugadors en què ha compartit vestidor, 
però també Directives i aficionats. El Sea-
gull va incorporar Pere Solé a la seva es-
tructura esportiva a partir de la temporada 
2017-2018 i amb les ‘gavines’ ha gaudit de 
l’ascens a Reto Iberdrola i també les dues 
temporades de les badalonines a la nova 
Segona Divisió. A causa de la covid, i amb 
72 anys, Solé fixava les seves tasques als 
partits del Seagull a l’Estadi. 

Fran Cadenas renova a Lloreda 
i Ricardo Parra tornarà a dirigir al Young Talent
Decidits els entrenadors de la temporada 2022 – 2023 al futbol comarcal badaloní

Foto: CF Lloreda

Badalona estarà representada amb 9 
equips amateurs durant la temporada 
2022 – 2023, que comença a finals 
d’aquest proper mes de setembre. La 
Unificació Llefià serà el club amb més 
categoria, qui competirà a Primera Ca-
talana per tercer curs seguit i ho farà 
amb Toni Centella a la banqueta, proce-
dent del Juvenil A vermell. Fran Cade-
nas tornarà a liderar el projecte del CF 
Lloreda en la seva segona temporada 
al capdavant de l’equip, qui tornarà a 
competir a Segona Catalana. Ricardo 
Parra és el tècnic amb més anys al 
capdavant d’un mateix equip i el pro-
per any acumularà la setena temporada 
consecutiva a Sant Roc, dirigint el pri-
mer equip del Young Talent. Repte am-
biciós en què es buscarà l’ascens i el 
retorn a Segona, quatre anys després. 
Al mateix grup, el YTFA es trobarà amb 
el Pere Gol de Francesco Calabrerse, 
qui debutarà a la banqueta de La Salut, 

i Carlos Cuevas, qui es mantindrà a Po-
mar, després de concloure un gran any 
a Tercera Catalana. A Quarta Catalana, 
Pedro Casado es mantindrà al projecte 
del Pere Gol B, Sergio Yera dirigirà el 
filial del Lloreda i Óscar Chies i Javier 
Cánovas debutaran al CF Bufalà, qui 
recupera el seu primer equip quatre 
anys després de la seva dissolució. El 
YTFA B farà un pas enrere després de 
descendir de Tercera Catalana i, pre-
visiblement, Jonatan Gisbert serà el 
timoner del vaixell groc. El segon filial 
groc està pendent si finalment s’inscriu 
al darrer esglaó autonòmic. 

Calendari: Inici curs 2022 - 2023
Els equips de Segona i Tercera Cata-
lana començaran la temporada el cap 
de setmana del 17-18 de setembre, els 
de Quarta a partir del 24-25 i la Unifi-
cació Llefià ho farà la primera setmana 
d’octubre.

Coneix la tasca que 
ha desenvolupat Pere 
Solé com a delegat del 
Seagull

Del 01/07 al 13/07/2022
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 Àries (21/3 al 20/4)
Mart per Casa II posa la mirada en el compte corrent. 
Vols liquidar deutes i fas tot el possible. Si has posat 
algun quilo, comences una dieta i fas més exercici.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Les circumstàncies podrien deixar al descobert una 
falsa amistat i hauries de posar distància. La mare o 
una dona de la família, pot necessitar la teva com-
panyia.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Mart per Casa VIII afavoreix treballar en aquelles 
qüestions més íntimes i delicades. Et sents més valent 
i és temps de trencar barreres imposades per la por.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Mart per Casa V inclina a viure un període més actiu. 
T’ocupes més del teu cos i de fer exercici. Una perso-
na s’interessa per tu i ho pot fer de manera insistent.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
El trànsit de Mart al teu signe, afavoreix temes labo-
rals i l’inici de projectes. Lluites pel que consideres 
teu. Estàs guerrer i no acceptes un no per resposta.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Lluites per fer-te un lloc a l’empresa on treballes o bé 
per estructurar un nou negoci en solitari. Una perso-
na amiga podria revelar els seus sentiments cap a tu.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Mart per la Casa VII activa el sector relacional. Pot 
ser que amb aquest trànsit et plantegis iniciar aquella 
relació de parella que havies deixat en stand by.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
En l’amor, no vols equivocar-te i t’ho agafes amb calma. 
Mart a Casa IV acciona assumptes domèstics. Si vius 
amb més persones, delimites clarament el teu espai.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Vigila amb les obsessions, sobretot pel que fa al sec-
tor sentimental. Deixa que passi el temps i les coses 
es posin al seu lloc. Dissenyes un pla d’estalvi.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
 En viatges i desplaçaments, no perdis de vista les 
teves coses. Et mostres més rebel i ja no acceptés im-
posicions. Vols establir la teva pròpia filosofia de vida.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
 El patrimoni és ara important per tu. Cerques una cer-
ta estabilitat i no descartes comprar un habitatge. Algú 
de la família pot posar-te a prova. Sigues prudent.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Si la teva relació de parella estava en un moment deli-
cat, es poden donar segones oportunitats. Al sector la-
boral defenses els teus interessos amb contundència.

Previsions astrològiques per Roser Bona

Sudoku
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Ramon Pla: “La Minguella 2021-22
ha superat les expectatives previstes”
Ascensos dels sèniors A masculins i femenins i també del sènior B masculí

Reus va acollir el campionat de categoria Aleví

valora Pla sobre l’exitós any sènior del club. 
Un parell de setmanes abans de concre-
tar-se els tres ascensos, des de la Directi-
va i la Direcció Esportiva ja s’ensumaven 
que aquesta fita per partida triple es podia 
confirmar. “S’ha acabat confirmant allò que, 
amb la boca petita, tothom anava dient a 
partir del Pla de Competició que es fixaria 
per a la temporada 2022 2023. Des del club 
no ho hem fet oficial fins que ho hem tin-
gut lligat i ens ho ha confirmat la Federa-
ció”, reconeix el director esportiu del Club. 
L’ascens del Copa desbloquejava automà-
ticament l’ascens del sènior B masculí, ja 
que va finalitzar la Fase d’Ascens a Primera 
Catalana en primera posició. “La fita que 
hem aconseguit aquest any a la Mingue-
lla ha superat les expectatives previstes a 
principi de temporada. L’objectiu era formar 
un bloc competitiu després de viure dos 
anys de pandèmia i fixar un llistó de tancar 
aquest any entre els quatre primers classi-
ficats [sènior A masculí] i assegurar la per-

manència per la via ràpida”, valora Pla so-
bre el curs de l’equip dirigit per Xavi Grau. 
Pel que fa al femení, la Minguella ha tornat 
a Primera per la via ràpida, després de patir 
el descens de categoria. “El sènior femení 
ha estat campió de Catalunya i és una gran 
fita. S’ha gaudit l’experiència de participar 
en una Final A Quatre, però l’ascens ha es-
tat el gran premi. El bàsquet de Badalona 
necessitava aquest ascens a Primera Cata-
lana. Volíem potenciar el basquetbol entre 
les noies des de l’Escola”. Pla tanca la seva 
cinquena temporada al capdavant de la 
direcció esportiva de la Minguella i també 
transmet que ha conclós la primera part del 
seu cicle a Casagemes. “Quan l’Albert Este-
ve va contactar amb mi fa cinc temporades 
per tornar a aconseguir aquestes fites, el 
sènior A sempre s’havia quedat a les portes 
del retorn a Copa. Ara, ho hem aconseguit 
amb una entitat sanejada, 31 equips entre 
masculins i femenins i una estructura es-
portiva consolidada”.

talunya (sènior masculí) i dos a Primera 
Catalana (sènior femení i sènior B masculí). 
“Ha estat un gran any, però ara hem de co-
mençar a confeccionar el nou futur amb tres 
categories superiors. Estem contents amb 
les tres plantilles i hi haurà reforços con-
crets. No ens tornarem bojos, però a cada 
equip hi haurà, com a màxim, tres canvis”, 

La Minguella ha estat el gran club protago-
nista de la temporada 2021 - 2022. Excel·lent 
temporada del conjunt de Casagemes amb 
una nota de matrícula d’honor als seus 
conjunts sèniors: 3 ascensos de categoria! 
El director esportiu de l’entitat, Ramon 
Pla, fa balanç de l’extraordinari curs dels 
primers equips, amb ascens a Copa Ca-

Foto: AE Minguella
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10 medalles i 8ª posició del 
CN Badalona als campionats

Foto: CN Badalona

Tot i no disposar de la piscina Mi-
reia Belmonte a causa d’una nova 
avaria al motor, els joves alevins 
del CN Badalona van concloure 
la seva participació al Campionat 
de Catalunya amb un total de 10 
medalles i una 8ª posició global 
(de 50 clubs participants). Hugo 
Garcia va aconseguir la primera 
posició als 100 esquena, la sego- L’atleta de la UGE Badalona 

Laia Zurita va finalitzar en ter-
cera posició la final del Cam-
pionat d’Espanya U18 dels 400 
m.ll. amb un temps de 55’’62. 
Zurita es va classificar dissab-
te per a la gran final disputada 
a Xerez. D’altra banda, Silvia 
Cortés va concloure en segona 
posició el Campionat Espanya 
veterà W55 als 200 m.ll. amb 
un registre 28’’61 i Abraham 
Monroy va ser cinquè a la pro-
va de 1500 m.ll. M40. Primer 
campionat per aquest atleta su-
perat amb èxit. La UGE Badalo-

Laia Zurita, tercera 
als 400m ll. del
Campionat d’Espanya U18

Foto: UGE Badalona

na va tenir també una notable 
representació a la ‘Cursa de 
Badalona’, en què Carles Ma-
rin va ser quart als 10km i els 
germans Martí i Arnau Valls, 
primer i tercer en la categoria 
dels 5km. El futur de l’atle-
tisme badaloní també va fixar 
bons registres i campionats. 
Aniol Gonzalez va ser cam-
pió de Catalunya sub12 a salt 
amb perxa amb 2m 25 (MMP), 
Jan Cabeza al sub14 a salt 
d’alçada amb 1m62 (MMP), 
Aila Sans en salt d’alçada amb 
1m19 (MMP) sub10.

na als 200 estils i 200 esquena, 
i la tercera als 100 lliures. Iris 
Pellitero va ser tercera als 100 i 
200 esquena i als 4x100 estils, 
modalitat compartida amb Aran 
Pertegaz i Nina Pupkevich. Perte-
gaz també va ser tercera als 200 
braça i Pupkevich als 200 estils 
i 100 esquena. També destaca la 
medalles de Yasmin Rhalmade 
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als 100 i 200 esquena. Héctor Ba-
rrios ho va ser als 100 i 200 braça, 
i 100 lliures. En els relleus, el CN 
Badalona va finalitzar el 4x100 
estils femení en tercera posició. A 
destacar també les marques míni-
mes aconseguides d’Hugo Garcia, 
Iris Pellitero, Aran Pertegaz i Nina 
Pupkevich per participar als Cam-
pionats d’Espanya.

Sense piscina
Durant aquest mes de juny, el 
CNB no disposa de piscina des-
prés d’una nova avaria.  “Ara no 
funciona el motor de reserva. 
Estem en una piscina vella, sen-
se manteniment i una estructura 
que sempre falla. Sabem que el 
Govern té bona voluntat i hi ha 2 
milions d’euros previstos per tenir 
un manteniment preventiu de les 
instal·lacions, però s’han d’inver-
tir ja” transmet el president Marc 
Estruch.

Del 01/07 al 13/07/2022




