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Descobrint el fons 
marí badaloní
La fotografia submarina, una pràctica en auge a Badalona

Foto: Marc Casanovas
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cepta tradicional de bacallà ideada pel seu 
avi. A més, com que la carta inclou una àm-
plia i deliciosa oferta d’aperitius, els clients 
se solen deixar guiar pel personal del restau-
rant per provar diferents propostes de tapes 
tradicionals en un format més gastronòmic. 

Ambient idíl·lic
A Olmos Gourmet es vol cuidar cada detall 
perquè l’experiència del client sigui ex-
cel·lent. En aquest sentit, es va apostar per 
una decoració del local molt acollidora i 
cuidada, demanant assessorament al mateix 
decorador dels restaurants dels germans 
Adrià. 

Olmos a casa
Darrerament, el restaurant ha inaugurat la lí-
nia ‘Olmos a casa’, on s’ofereix la possibilitat 
a empreses i particulars de gaudir del menú 
gastronòmic d’Olmos a través del delivery. 

Tot comença per amor
Estefanía i Paula Merino, totes dues forma-

Carn deliciosa
Elements és un establiment especialista en 
carns. Es fan a baixa temperatura i s’acaben 
a la brasa. Per tant, cada peça està cuinada 
amb moltes hores de cocció. En els darrers 
temps, l’establiment s’ha especialitzat també 
en arrossos, els quals s’ofereixen el cap de 
setmana i en el menú diari. S’hi pot men-
jar un clàssic arròs mariner amb gambes 
o peticions més concretes, com un arròs 

Els quatre millors restaurants badalonins segons The Fork
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de peus de porc o un arròs sec de peix de 
llotja i musclos, entre d’altres. “Ens agrada 
molt atendre peticions especials dels clients. 
Si algú ens demana un arròs amb llamàn-
tol, per exemple, també li fem. Aquesta és 
una manera de connectar amb les persones 

des a la Hoffman, i amb estudis de Pro-
tocol i Turisme, provenen d’una família 
apassionada per la restauració. El primer 
restaurant Olmos el van obrir els seus avis 
Luís i Emilia, el 1960. Van marxar d’un pe-
tit poble de Granada cap a Barcelona per 
amor i per complir amb el seu somni: tenir 
un restaurant propi.

i de mantenir el sentiment de família que 
volem”, ens traslladen. Recordem que 
el restaurant va obrir un mes abans de la 
pandèmia, que fan un menú del dia amb 
cinc tastets, un segon, postres i beguda i 
que els entrants son degustació.

La saga de restauració Olmos té a Ba-
dalona un dels seus emplaçaments més 
atractius. Olmos Gourmet, situat al carrer 
Francesc Teixidó númro 7, dins del polí-
gon de Badalona Sud, és un establiment 
liderat per Estefanía i Paula Merino, ger-
manes i tercera generació dels restau-
rants Olmos. L’espai, molt ben valorat 
pel públic badaloní, compta amb dos 
restaurants diferenciats: un bar cafeteria i 
de menú a la planta baixa i un restaurant 
gastronòmic a la planta de dalt. D’aquesta 
manera s’aconsegueix satisfer una oferta 
variada, atenent les demandes diàries de 
les empreses del polígon i d’un client més 
gourmet, amant de la cuina de mercat 
més fina i elaborada. 

Producte de temporada
“Ens encanta treballar amb producte de tem-
porada i fer una presentació dels plats amb 
un toc modern i actual”, ens detalla Estefanía 
Merino. Dos dels plats tradicionals d’Olmos 
Gourmet són l’arròs de cochinillo i una re-

Elements és un establiment nascut un mes 
abans de l’inici de la pandèmia i que s’ha 
consolidat com un dels més valorats pels 
badalonins i badalonines. Situat al carrer de 
Lleó número 7, el restaurant està regentat per 
l’Alba De la Morena i en Pere Suñol, parella 
amb molta experiència dins del món de la 
restauració. En Pere va ser el xef de la Don-
zella i ha treballat en cuines amb estrelles 
Michelín. L’Alba, per la seva part, és tota una 
experta en vins, que ha fet carrera en grans 
firmes de restauració de Barcelona. Tots dos 
van obrir Elements amb una missió: dotar el 
públic de la ciutat d’una oferta de restauració 
familiar i de cuina catalana més elaborada.

De proximitat
El producte que s’ofereix al restaurant és de 
proximitat i de temporada. “Per posar un 
exemple, tota la fruita i la verdura la comprem 
al Cuevas. La nostra idea és que els clients 
se sentin identificats amb l’establiment i amb 
el barri. Confiem en les botigues del nostre 
entorn”, destaca l’Alba De la Morena. 

A Olmos Gourmet es vol cuidar cada detall 

Carns i arrossos, la seva especialitat 

Cuina de mercat amb toc gourmet Família de cuina catalana elaborada

El sabor pur d’Itàlia Tradició renovada

quan només fa un mes que ha obert. Vin-
cenzo Volpe és el gerent i propietari de 
l’establiment i va apostar per venir a Ba-
dalona per consolidar-se en una zona del 
Gorg que està en plena expansió. L’essèn-
cia de Pizza Art és 100% italiana: el cuiner 
prové de Sicília, mentre que en Vicenzo i el 

Neruca era una sandvitxeria. L’emprenedora 
Rosalia va crear tota la carta actual d’entre-
pans, els quals encara se serveixen actual-
ment. La decoració del local manté el posat 
vintage del passat i l’essència de tots els 

seu pizzer són de molt a prop de Nàpols. 

Format especial 
Un tret característic de Pizza Art és el for-
mat de les pizzes. Són d’estil napolità, més 
petites que les habituals, fetes sempre amb 
un forn de llenya i amb un preu d’entre 5 
i 7 euros. “Amb aquests preus volem do-
nar l’opció al client que pugui tornar aviat. 
Treballem només a la carta, però amb preus 
molt competitius i mantenint una alta qua-
litat”, destaca Vincenzo Volpe. El forn on es 
cuinen les pizzes és simplement espectacu-

propietaris anteriors. A banda de la Rosalia, 
el matrimoni format per la Mari Carmen i 
en Vicens, propietaris del restaurant durant 
més de dues dècades, i el seu fill Ivan, qui 
va agafar el timó després, van ser qui van 
traspassar tot el coneixement del Neruca a 
la Naara Cantavella, actual propietària. “El 
distintiu del Neruca és que cada propietari 
ha mantingut la línia de qualitat i la ma-
nera de fer de l’anterior. Volem conservar 
l’essència d’un establiment referent a Bada-
lona”, recalca Naara Cantavella.

Fondue i pizzes
El Neruca té una àmplia carta de productes 
ben mediterranis a un preu molt competi-
tiu. Les fondues i les pizzes són les grans 
estrelles, però també s’hi pot menjar ama-
nides, cassoletes amb diferents tapes, pro-
volones i entrepans. Un dels secrets de les 
pizzes és la farina, adquirida al prestigiós 
forn Trinitat.

Carta vegana
La darrera novetat del Neruca impulsada 

lar. Pesa 2.500 quilos i està exportat direc-
tament des de Nàpols (va trigar quatre dies 
per carretera per arribar a Badalona). El forn 
està fet d’argila volcànica de Nàpols i cuina 
les pizzes a 400 graus i en només 1 minut 
i mig. Tres de les pizzes més aclamades 
per la clientela badalonina són: la Nduja i 
burrata (sobrassada calabresa, tomàquet, 
formatge, burrata i romaní); la Parma (salsa 
de tomàquet, formatge mozzarella de Bufa-
la, rúcula, pernil i làmines de parmesà) i la 
Calzone trufada (pizza farcida de formatge 
ricotta trufat i mortadel·la). La carta també 
inclou plats de cuina italiana molt elabora-
da, que disten de l’oferta habitual.

Futur jardinet
A banda de l’actual terrassa de l’establi-
ment, ja de grans dimensions, en Vicenzo té 
llogat el local del costat per obrir, el pròxim 
hivern, un jardinet interior fet de fusta i ve-
getació, per tal d’oferir al públic badaloní un 
espai agradable, on es tingui la sensació 
d’estar a l’exterior, però amb bona tempe-
ratura. 

per Naara Cantavella, propietària actual, 
és la creació d’una carta totalment vegana, 
gràcies als productes de Vegans Badalona, 
al mercat de la Salut. El restaurant ofereix 
les mateixes pizzes que a la carta principal 
però amb tots els ingredients 100% ve-
gans. “Ens encanta que al Neruca hi pu-
gui venir tothom, sobretot famílies on els 
avis ja eren clients fa 40 anys”, destaquen 
des de l’establiment. Durant la pandèmia, 
la Naara ha lluitat molt “per mantenir el 
restaurant a flote, millorar-ne la qualitat i 
créixer en tots els aspectes possibles”.

Si hi ha un restaurant a Badalona que 
està sent sinònim d’èxit des de la seva 
inauguració, aquest és el Pizza Art. Si-
tuat al carrer de Pi i Margall número 15, 
en ple canal del Gorg, aquesta pizzeria 
i restaurant de cuina italiana està pre-
parant més de 600 pizzes per setmana, 

El Neruca és tot un clàssic de Badalona. 
Situat al Carrer del Tei número 7, aquest 
establiment va ser fundat per la senyora 
Rosalia el 1978, combinant el nom de 
les seves tres filles. En el seu origen, el 

El Pizza Art fa les pizzes en un fort fet d’argila volcànica de Nàpols

El Neruca es va obrir el 1978

El vídeo de com es fan
les pizzes a Pizza Art
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L’Hospital Germans Trias ha esdevingut 
des d’aquests dies el primer de Catalunya 
en poder oferir, gràcies a l’impuls de Creu 
Roja, una nova eina educativa i d’entrete-
niment als infants i joves menors d’edat 
que ingressen temporalment al servei de 
Pediatria. Es tracta d’una aplicació ins-
tal·lada a tauletes digitals, basada en la 
realitat augmentada, que permet als in-
fants aprendre i divertir-se més enllà de 
les seves habitacions, amb un conjunt 
de jocs que els fa desenvolupar la seva 
imaginació, la seva creativitat i el seu 
aprenentatge, mentre obliden o deixen 
en segon pla el propi ingrés i les seves 
causes.  Aquesta solució digital està pre-
parada per a contenir una gran quantitat 
de jocs, adaptats a totes les edats de la 
infància i l’adolescència. Al Germans 
Trias ha arrencat amb tres ofertes lúdi-
ques: un ‘scape room’, on cal resoldre 
una incògnita a través de pistes i  d’imat-
ges virtuals; un ‘trivial’ amb preguntes de Les tauletes ofereixen jocs adaptats a totes les edats

Can Ruti incorpora tauletes amb realitat 
augmentada pels infants ingressats a Pediatria
L’eina, impulsada per Creu Roja, els permet evadir-se de l’entorn hospitalari

qualsevol temàtica elaborada i persona-
litzada;  i recorreguts per escenaris vir-
tuals i augmentats –com ara un oceà- on 
anar coneixent els diferents elements que 
els integren. 

Espais comuns 
Tot i que els dispositius estan preparats 
per al seu funcionament a qualsevol espai 
–a les mateixes habitacions on els infants 
estan ingressats o a l’àrea de consultes 
externes – es prioritza que el seu ús sigui 
compartit entre tots ells a l’aula hospi-
talària de l’hospital, socialitzant l’apre-
nentatge i l’entreteniment.  Des de Creu 
Roja, que duu a terme aquesta iniciativa 
a través del seu equip de voluntaris, es 
ressalta que la realitat augmentada per-
met connectar els infants ingressats amb 
el seu entorn d’una manera lúdica, fent 
que el diagnòstic d’una malaltia i el seu 
ingrés els suposi el mínim desajust so-
cial, emocional i educatiu.  

CAN RUTI TROBA UN NOU ANTIVIRAL QUE REDUEIX UN 30% LA 
MORTALITAT DE LA COVID

233 DONES ATESES EN EL PRIMER ANY DEL CENTRE DE 
NAIXEMENTS DE CAN RUTI

Un estudi internacional publicat a la revista 
mèdica The Lancet Respiratory Medicine, 
identifica una nova estratègia per reduir la 
mortalitat de la COVID. Es tracta d’afegir 
l’anticòs monoclonal tixagevimab/cilgavi-
mab al tractament estàndard amb remdesi-
vir i dexametasona que ja s’administra als 
hospitals. Aquest assaig clínic de fase 3, 
realitzat a pacients hospitalitzats amb dife-
rent gravetat però que no requerien d’UCI, ha 
demostrat que aquesta estratègia és segura 
i que rebaixa un 30% la mortalitat, sobretot 

Fa un any que es va posar en marxa el Centre 
de naixements de l’Hospital Germans Trias, 
Casa Laietània, un espai d’atenció al part natu-
ral similar a un domicili i que ofereix la segu-
retat d’estar ubicat en un centre hospitalari d’alt 
nivell. Així, les gestants que volen un part no 
medicalitzat ho poden fer en un entorn íntim i 
acollidor, amb la garantia de tenir al costat, si 
cal i separat només per una porta, un equip de 
guàrdia d’Obstetrícia i Ginecologia i de Neo-
natologia i Anestesiologia. En els dotze mesos 
d’activitat del Centre de Naixements s’han atès 

en aquells pacients més greus. El cap del 
Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol i investigador principal 
de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, 
Roger Paredes, és un dels tres primers autors 
d’aquest treball. L’estudi, acabat recentment, 
es va dur a terme a una vuitantena de centres 
d’arreu del món i, a Espanya, va comptar amb 
la participació de 150 persones ingressades 
a planta convencional i a unitats de semicrí-
tics: 75 a l’Hospital Germans Trias i 75 més a 
altres hospitals del país. 

un total de 233 dones de part i gairebé el 70% 
dels parts han estat naturals. Al llarg d’aquests 
mesos la activitat ha anat creixent progressi-
vament, tot aflorant una mitjana actual d’uns 
24 parts cada mes. En ells s’observa una alta 
taxa de parts vaginals (91%), amb una baixa 
taxa de parts instrumentats (7%) o cesàries 
(9,4%).  De fet, només s’ha hagut de practicar 
episiotomia en el 7% dels parts  (en mares 
primerenques en el 13%), i trasllat a la sala 
de parts convencional en una de cada 3 dones 
(més freqüent en dones primerenques).  

Can Ruti convida 
poetes per llegir poesia 
als pacients

Núm. 745
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Els ‘altres’ serveis socials: 
quatre jubilats atenen a 700 
famílies de la ciutat

La Plataforma atura desnonaments cada setmana

Durant el 2021, a Badalona es van 
programar una mitjana de 3 des-
nonaments al dia, dels quals se’n 
van executar més de 700. Des de 
fa anys, quatre jubilats veïns de la 
nostra ciutat han fet un pas enda-
vant per lluitar contra aquesta xa-
cra social. L’Enric Martín, en Carles 
Sagués, en Pepe i en Ginés van im-
pulsar la creació de la Plataforma 
Sant Roc Badalona, una iniciativa 
pensada en origen per dinamitzar 
culturalment el barri. Les neces-

sitats dels veïns, però, els van fer 
canviar de rumb i optar per ser 
més útils davant l’allau de desno-
naments que hi havia a Sant Roc. 
De forma improvisada, els quatre 
jubilats van començar a atendre 
veïns i veïnes a peu de carrer, amb 
una taula de càmping i unes cadi-
res tots els dilluns a la tarda. 

700 famílies ateses
Cada dilluns, la Plataforma Sant 
Roc Badalona atén prop de 30 

Nou capítol del serial de l’edi-
fici ruinós del carrer Granada 
número 22. El paleta que, 
presumptament, va estafar 
24.000 euros als veïns, co-
brant-los per avançat i en 
negre el preu d’uns hipotètics 
treballs d’apuntalament, ha in-
tentat estafar més comunitats 
de veïns de Badalona seguint 
el mateix procés. Fonts tècni-
ques implicades en l’episodi 
d’esfondrament del carrer Gra-

El paleta estafador 
del carrer Granada 
acaba detingut per 
una altra estafa

Esquerdes a l’edifici del carrer Granada

nada ens informen que Jo-
nathan, conegut al barri com 
a Capi, utilitzava el nom de 
professionals tècnics sense 
el seu consentiment, de qui 
deia que treballaven amb ell, 
per cobrar feines per avançat 
i desaparèixer amb els diners. 
El presumpte estafador acu-
mula ja diverses denúncies 
i, inclús, va acabar detingut 
pels Mossos. Posteriorment 
ha estat posat en llibertat.

famílies als dos despatxos que 
l’Ajuntament ha cedit a l’entitat un 
cop per setmana. En total, la Pla-
taforma atén unes 700 famílies de 
la ciutat, actuant com uns serveis 
socials paral·lels als ‘oficials’. Ne-
gocien lloguers socials, busquen 
allotjaments d’emergència i fan 
mediació amb els propietaris dels 
habitatges amb ordre de desnona-
ment. Aquest 2022, la Plataforma 
ha intervingut en prop de 200 des-
nonaments i n’ha aturat molts. 

Núm. 745

Gaudeix del reportatge 
en vídeo Amplia la informació 

al web
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PREMI INTERNACIONAL PER UN PROJECTE D’OFTALMOLOGIA QUE 
REDUEIX LA LLISTA D’ESPERA UN 67% 

BADALONA RET HOMENATGE A JOAN ANTON SÁNCHEZ, ANTIC 
DIRECTOR DEL TEATRE ZORRILLA

Novartis premia un projecte sorgit a Can Ruti

Sánchez ens va deixar el 2020

Novartis, farmacèutica suïssa i nord-america-
na líder mundial del sector, entrega cada any 
un premi internacional a l’Excel·lència Operati-
va i Gestió Sanitària. L’Hospital Germans Trias 
i el CAP Doctor Barraquer, de Sant Adrià de 
Besòs, han vist reconeguts la seva tasca en el 
camp de l’oftalmologia. Novartis ha premiat el 
projecte COAmAR, del servei d’oftalmologia de 
Can Ruti i implantat també al CAP pel mateix 
equip mèdic de l’hospital. Es tracta d’un mo-
del basat en la consulta d’alta resolució que 
millora la qualitat assistencial, redueix temps 

El passat 9 de juliol, a la sala d’actes del 
Centre Cívic La Salut es va fer un homenatge 
a Joan Anton Sánchez, que ens va deixar a 
l’abril del 2020. Director del Teatre Zorrilla 
entre els anys 2005 i 2010 va ser una de 
les persones de l’equip municipal que va 
impulsar la creació de l’Ens Badalona Cul-
tura. Llicenciat en Història de l’Art, també es 
va dedicar a la docència a l’Institut del Teatre 
de Barcelona, l’Aula de Cant del Conserva-
tori del Liceu i diverses entitats del Girona, 
Terrassa i Alessandria (Itàlia). Artista inquiet, 
innovador, amb una ironia molt subtil, apas-
sionat de la lírica, col·laborant com a director 

d’espera, millora l’experiència del pacient i op-
timitza els processos assistencials. Mitjançant 
un treball conjunt entre l’hospital i el CAP, i 
gràcies a equipar tècnicament la quarta planta 
del centre d’atenció primària, s’ha aconseguit 
reduir la llista d’espera de pacients oftalmolò-
gics en un 67%, millorant les xifres prèvies a la 
pandèmia. El projecte funciona des del juny del 
2021 i evita que els pacients s’hagin de traslla-
dar constantment del CAP a l’hospital per fer 
proves específiques. En una primera visita els 
poden ja fer un diagnòstic i pautar tractament. 

en més de seixanta espectacles al Liceu, El 
Mercat de les Flors, El Palau de la Música, 
al Teatre Zorrilla, El Principal (ara Margari-
ta Xirgu), el Blas Infante o el Círcol Catòlic. 
L’homenatge va consistir en un recorregut 
per la seva prolífica trajectòria professional 
dins del món de la cultura, a través d’imat-
ges, comentaris i retalls de premsa, així com 
de diferents intervencions de persones pro-
peres. El material de l’homenatge ha servit 
per crear una exposició que restarà oberta 
fins al 20 de juliol al Centre Cívic La Salut. 
L’horari de visita és el següent: els dies fei-
ners de 10 a 13 hores i de 16:30 a 19 hores.

Susana 
Ruiz 
explica el 
projecte

Núm. 745
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50 anys de l’Operació 
Alumbrado a Badalona: s’hi van 
destinar 4 milions de pessetes 
Fa exactament 50 anys, el juliol de 1972, la 
Revista de Badalona publicava una notícia 
sobre la millora de l’enllumenat a Badalona, 
un projecte que es va anomenar ‘Opera-
ción Alumbrado’ i que va complementar la 
‘Operación Asfalto’ per asfaltar els carrers 
dels barris de la ciutat. La notícia deia així: 
a la Comissió Municipal Permanent van ser 
aprovats tres dictàmens d’urbanisme pels 
quals es dona continuïtat efectiva a l’Opera-
ció Enllumenat, que està assolint les propor-
cions econòmiques de la popular Operació 
Asfalt. S’aprovaren les obres d’il·luminació 

Alexia i altres jugadores professionals protagonitzen l’anunci 

La pista oculta de Llefià, protagonista 
del darrer anunci de Nike

La pista verda ha estat l’escenari de l’anunci

Coincidint amb la disputa de l’Eurocopa femenina de 
futbol a Anglaterra, Nike acaba de publicar un anunci 
publicitari sobre futbol femení. Part de la producció es 
va rodar a Badalona el passat maig. El barri de Llefià 
va ser l’escollit i, en concret, la pista poliesportiva co-
neguda com a ‘Pista Verda’. Aquest equipament té una 
aparença totalment underground, més propi de l’street 
futbol. Es tracta d’una pista de futbol sala, envoltada 
per tanques, graffitis i edificis colorits. Es trova entre 
el carrer Sant Cebrià i l’Avinguda Amèrica i té un accés 
pel número 25 del carrer Sant Cebrià. 

Alexia i altres jugadores
Alexia Putellas (FC Barcelona), millor jugadora del món 

‘Los okupas también pasamos calor. Pis-
cina sí’. Aquesta és la pancarta que han 
penjat uns okupes a la façana d’una nau 
ocupada al carrer Tècnica, a Montigalà. 
Hi viuen des de fa mesos i ara hi han ins-
tal·lat una piscina al terrat. Els veïns es 
queixen del soroll de les festes que s’hi 
fan, dels gossos i del generador elèctric. 
Un dels tres adults que lidera l’okupa-
ció, segons confirmen fonts policials, 
acumula diversos fets delictius. Mossos 
i Guàrdia Urbana han hagut d’actuar en 
diverses ocasions a la nau per problemes 
relacionats amb l’incivisme: festes, mú-
sica, foc, barbacoes... La nau és propietat 
del BBVA i l’Ajuntament ens comunica 
que els ocupants no són famílies vulne-
rables i que s’estan gestionant els tràmits 
per agilitzar la recuperació de l’edifici. 

Uns okupes 
amb piscina a 
Montigalà

La piscina s’ha posat al terrat

del sector del Remei, per un import total de 
1.323.796,30 pessetes. Igualment les obres 
d’il·luminació dels carrers Marina, Dos de 
Maig, Colom, passatges Ventós Mir i Cai-
guts, avinguda Sant Ignasi de Loiola (entre 
Progrés i Eduard Maristany) i Eduard Maris-
tany costat Nord (entre Sant Ignasi de Loiola 
i Marina), per la quantitat de 1.475.663 pes-
setes. Finalment es van aprovar les obres 
d’il·luminació del carrer Eduard Maristany 
(entre l’avinguda de Sant Ignasi de Loiola i la 
prolongació del carrer Mar), per la quantitat 
de 660.518,80 pessetes.

Núm. 745 10/03 al 23/03/2022

i actual Pilota d’Or, és una de les protago-
nistes de la producció. A banda d’Alexia, la 
jugadora d’street futbol Roaxanne Hehakaija 
i les futbolistes Leah Williamson (Arsenal), 
Marie-Antoinette Katoto (PSG), Pernille 
Harder (Chelsea) i Magdalena Eriksson 
(Chelsea) també formen part de l’anunci. 
Entre YouTube i Instagram, l’anunci frega 
els 2 milions de reproduccions. 

Gaudeix de l’anunci de 
Nike aquí



ACTUALITAT ACTUALITAT12 13 Bernat López - redaccio@diaridebadalona.comRedacció - redaccio@diaridebadalona.com

Detingudes 31 persones a Sant Roc i altres punts de Catalunya 

La matinada del passat dilluns 11 de juliol 
va ser de molt moviment a la zona sud de 
Badalona. Un macro operatiu dels Mossos 
d’Esquadra va servir de despertador per 

Dos helicòpters sobrevolen Badalona 
en un operatiu anti droga 

una bona part del veïnat de la ciutat. Dos 
helicòpters dels cossos policials, volant a 
una altura realment baixa, van ‘despertar’ 
els veïns quan encara no eren ni les 5 del 

matí. Els helicòpters participaven en 
un operatiu que va implicar un total de 
450 agents, al llarg de tota Catalunya. 
Els Mossos buscaven desarticular un 
grup criminal especialitzat en el tràfic 
de drogues i el blanqueig de capitals. 

Sant Roc, epicentre
L’epicentre de l’operatiu es va centrar 
en el barri de Sant Roc, on es van rea-
litzar múltiples entrades a pisos. En 
total, els Mossos van detenir 31 per-
sones i van dur a terme 26 entrades 
a habitatges, sumant les fetes a Sant 
Roc i altres municipis catalans: Sant 
Adrià de Besòs, Barcelona, el Vendrell 
i Cubelles. 

Tot tipus de droga
Segons van detallar els Mossos a Eu-
ropa Press, el grup criminal traficava 
amb tot tipus de substàncies: mari-
huana, cocaïna i heroïna. L’actuació 
encara es manté sota secret d’actua-
cions.

450 agents hi van participar  

Les dades d’atur registrat del mes de juny 
situen Badalona en la millor situació d’ocu-
pació des de juliol del 2008. A la ciutat es va 
tancar el mes amb un total de 12.235 perso-
nes aturades. Al llarg del juny, 327 persones 
van trobar feina, fet que suposa un descens 
del 2.6% respecte a l’atur de maig. La taxa 
d’atur a Badalona se situa en un 11.79%. 
Entre maig i juny, on total de 892 persones 
han trobat feina (565 al maig i 327 al juny). 
La mitjana d’atur del 2022 a Badalona és de 
12.915 persones. Ens hem de remuntar al 
2008 (mitjana anual de 12.550) per observar 
una xifra més positiva. Badalona no baixa 
d’una mitjana anual de 10.000 persones des 
del 2007 (9.844,4). 

Badalona tanca 
juny amb l’atur 
més baix des del 
2008 

La gràfica de l’atur dels darrers anys

El vídeo de l’operatiu 
policial 

Núm. 745
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L’AV del Front Marítim organitza 
una festa amb activitats 
gastronòmiques, lúdiques i 
culturals
Del 15 al 17 de juliol, l’AV del Front Marí-
tim organitza la festa de l’associació de veïns 
2022. L’entitat programa una àmplia oferta 
d’activitats en dues localitzacions. Divendres 
15 de juliol, de 18h a 20h, la plaça Vaixell 
Maria Assumpta acollirà un mercat mariner, 
espectacle de titelles, berenar pels més me-
nuts i d’altres activitats d’oci. Dissabte 16 de 

juliol, la festa es traslladarà a la plaça Patí de 
Vela, d’11:30h a 22:45h. Es repetirà el mercat 
mariner i hi haurà tobogans d’aigua, festa de 
l’escuma, tobogan sec, un sopar veïnal i l’ac-
tuació de Thesecovers. Per acabar, diumenge 
17 es farà una volada d’estels a les 11h i de 
17:30h a 21h hi haurà actuacions musicals i 
d’animació. 

La festa es fa en dues places diferents 

Consulta el programa 
de la festa

Descobrim el fons marí de Badalona 
a través de la fotografia submarina
Celebrat el XX Open Nocturn de Fotografia Submarina Ciutat de 
Badalona que organitza el club de busseig SASBA 

Gaudeix 
del 
reportatge 
en vídeo

Els dies 8 i 9 de juliol es va celebrar 
el XX Open Nocturn de Fotografia 
Submarina Ciutat de Badalona que 
organitza el club de busseig SAS-
BA. En aquesta edició van participar 
un total de 20 fotògrafs repartits 
en les categories de càmera digital 
rèflex i càmera digital compacta, 
amb 9 i 11 concursants en cada 
categoria respectivament. La prova 
es va desenvolupar el divendres 8 a 
Badalona, en el tram de platja com-
près entre la seu del club SASBA 
i el Pont del Petroli. La immersió 
es va fer entre les 22:00 i 00:00h 
sense incidències. Marc Casano-
vas Fèlix, del club SASBA, es va 
coronar com a primer classificat en 
categoria de càmera digital rèflex, 
seguit de Xavier Salvador Costa, 
de l’ACAS Costa Brava, en segona 
posició i amb Manel Calero Segu-
ra, de l’Anywhere Water Sports, en 
tercera posició. En la categoria de 
càmera digital compacta, el guan-

yador va ser Carlos Lado Lechon, 
del club Divers Centre d’Immersió, 
seguit d’Angelo Fronte, de l’E-Sub-
marinisme, en segona posició i amb 
Salvador Miralles Casanovas, de 
l’E-Submarinisme, en tercera posi-
ció. Pel que fa al concurs d’imatge 
creativa #OpenSASBAcreasub22, el 
guanyador va ser Toni Jiménez amb 
109 likes a les 23:00h, hora límit de 
les votacions. 

Autors fotografies: Carlos Lado i Marc Casanovas

Del 14/07 al 07/09/2022Núm. 745
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Noti gran + ?

Núm. 745

Badalona va jugar un rol important dins dels considerats els millors Jocs Olímpics de 
la història. Va ser la seu de les competicions de bàsquet i de boxa, va acollir la vila 
olímpica dels periodistes i, als Jocs Paralímpics, va ser la seu de les competicions de 
bàsquet. Els voluntaris badalonins van fer una gran tasca. 

Gaudeix 
del 
reportatge 
sencer

Voluntaris davant d’Ausiàs March, on s’hi va fer la boxa / Foto: Museu de Badalona

Voluntaris badalonins dels Jocs Olímpics / Foto: Museu de Badalona En Cobi, la mascota, en la inauguració de l’Olímpic / Foto: Museu de Badalona

La selecció espanyola de bàsquet amb el Dream Team / Foto: Museu de Badalona

Així estava el Palau Olímpic durant la celebració dels Jocs / Foto: Museu de Badalona 

Recepció de la torxa olímpica per part de Jordi Villacampa La vila de premsa dels Jocs a Badalona / Foto: Museu de Badalona

La ciutat, subseu olímpica, va acollir les competicions de bàsquet i boxa 

30 anys dels Jocs Olímpics a Badalona
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Entrevista a César Marcos, docent, 
educador social i fotògraf

“La distància professional 
òptima per a un educador 
és l’abraçada”

César Marcos ha treballat i viatjat per tota Llatinoamèrica

Què fa César Marcos a Badalona?
Des de fa dos cursos soc docent de Cultura i 
valors ètics i religió a l’institut Pau Casals de 
Lloreda. El meu vincle amb la ciutat, però, ve de 
més lluny, ja que vaig estar col·laborant durant 
sis mesos en la reparació de vaixell Astral, de 
l’ONG Open Arms, després de la seva prime-
ra missió humanitària al Mediterrani. Allà vaig 
conèixer Badalona en detall. Igual que molta 
gent, vaig veure el documental de Jordi Évole 
a la televisió. Em va impactar molt. Un dia, pas-
sejant en bicicleta pel Port de Badalona amb un 
amic, vam topar amb l’Astral. M’hi vaig acostar 
i membres de la tripulació ens van fer passar 
i ens van explicar la missió que estaven fent. 
Quan vaig posar el peu damunt del vaixell, em 
va impressionar pensar que aquella mateixa 
acció havia salvat la vida de moltes persones. 
Jo estava d’excedència i vaig decidir col·laborar 
en la reparació del vaixell. Al principi només hi 
anava algun cap de setmana, però al final es va 
convertir en una rutina diària. 

Quina és la teva història?
Vaig néixer a Palència. El meu pare va morir 
quan jo tenia 3 anys i la meva família tenia pocs 
recursos. Gràcies a diverses beques vaig poder 
estudiar dues carreres. La veritat és que em va 
ajudar molta gent al llarg del camí. Durant set 
anys vaig treballar en un centre de menors, i 
després vaig demanar una excedència. Volia 
fer de voluntari per retornar-li a la vida totes les 
coses positives que m’havia donat. Vaig estar 
molts mesos a Hondures i després al Brasil, tre-
ballant d’educador social en diferents colònies 

i faveles. A Hondures, per exemple, vaig estar 
en barris conflictius de Tegucigalpa, la capital. 
Hi vam desenvolupar un programa de joves que 
ensenyen a altres joves. Qui sabia anglès o ma-
temàtiques feia de mestre d’altres alumnes jo-
ves, i aquests mestres es convertien en alumnes 
en altres matèries que no controlaven. Recordo 
que la primera nit a Hondures vaig sentir sorolls 
al barri. Vaig pensar que hi havia focs artificials 
i alguna festa, però els meus companys em van 
alertar que els sorolls eren trets. La veritat és 
que vaig fer-hi un màster en vida. 

Com és un centre de menors?
Jo hi vaig començar a treballar després de fer 
les pràctiques a Montgat, a Projecte Home, amb 
temes de drogodependència. El centre on tre-
ballava era només de noies i estava vinculat a 
episodis d’abusos sexuals i violència. Per cir-
cumstàncies molt dures, un jutge decidia que 
les noies del centre no podien viure amb les 
seves famílies. Al principi va ser dur, perquè era 
l’únic educador home i hi havia situacions de 
violència que em costaven d’assimilar. Inclús 
tenia episodis de diarrea abans d’anar a treba-
llar, dels nervis. Al final, però, em vaig poder 
fer un lloc i vam crear una connexió molt boni-
ca. Anar a buscar-les en una fuga, tenir detalls 
amb elles als aniversaris i ser allà, al seu costat, 
en moments de dificultat va fer que algunes 
d’aquestes noies s’hagin convertit en amigues 
meves.

Com educa un educador social?
Un educador social treballa pell amb pell, i edu-

Gaudeix de l’entrevista 
en vídeo

ca a través del contacte en la vida quotidiana. 
Un psicòleg sol quedar amb el seu pacient 
durant un temps limitat. Sempre m’ha agra-
dat molt aquesta frase: ‘La distància profes-
sional òptima per a un educador és l’abraça-
da’. Al final, allò que transforma les persones 
és el fet de sentir-se estimades, respectades i 
valorades. Tampoc pots crear dependències, 
però crec que l’educació viu de situacions de 
màgia inesperades. Sense proposar-t’ho, les 
persones capten coses de tu. Petits detalls 
molt simples que marquen la diferència. Ofe-
rir un got d’aigua, una mirada i una paraula 
amable pot ser més efectiu que qualsevol 
programa educatiu molt ben estructurat. 

Com entens la figura del mestre?
Hem de partir de la base que ser en una aula 
d’institut amb 30 alumnes no és fàcil. Des 
de ben petits no estan acostumats a donar 

“Una classe on 
només hi ha silenci 
és un fracàs”

“Tot allò que no 
donem, es perd. Tenim 
allò que compartim”

la seva opinió i a escoltar als altres. El mo-
del educatiu s’ha basat més en classes on un 
professor parla i ells escolten. Jo crec que 
una classe on només hi ha silenci és un fra-
càs. Entenc que el mestre és qui ha d’ajudar 
als joves a sentir curiositat per coses de la 
vida. Que sentin que serveixen per alguna 
cosa i que són valuosos per la societat. 

Què és la fotografia per César Marcos?
Per mi la fotografia és una manera de comu-
nicar. La foto no és el més important, sinó 
què mou cada fotografia. Al llarg de la meva 
vida he desenvolupat diferents projectes so-
cials a través de la fotografia. L’últim es diu 
‘Oportunitats’ i està basant en la història de 
vida de 25 alumnes de l’Escola Municipal de 
Segones Oportunitats de Barcelona. Es tracta 
d’un centre que acompanya a joves que ha-
vien deixat els estudis. Farem una exposició 
a partir del setembre en diferents llocs de 
Barcelona. Per altra banda, la fotografia m’ha 
donat una de les experiències més valuoses 
de la vida. Després d’un any fet fotografies 
per diferents faveles, al Brasil uns nois em 
van posar un ganivet al coll i em van robar tot 
el material. La primera reflexió que vaig fer va 
ser: ets viu, mai donis res per suposat. Des-
prés, vaig contactar amb diferents amics de 
molts països on havia estat i vaig poder re-
cuperar les fotografies. Ells en tenien còpies. 
Al final, penso que tot allò que no donem, 
es perd, perquè totes les fotografies que vaig 
compartir amb amics, les vaig recuperar. Al 
final, tenim allò que compartim.
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Fa temps es va anunciar que al juliol Badalona tindria platja 
per a gossos. De moment, res de res. Els polítics no es po-
den massa d’acord, la ubicació és difícil de determinar i certs 
sectors del veïnat hi estan en contra. La feina que s’ha fet en 
la darrera dècada, on s’ha consolidat l’obertura de Badalona 
al mar, ha de fer un pas més. Hem de seguir cuidant del 
nostre litoral, però ara cal trobar un lloc per a tothom a la 
platja. Som una gran ciutat, amb molts banyistes, esports 
marítims, empreses, gossos i altres activitats que tenen dret 
a gaudir de la platja. També ens hem de preguntar si volem 
tants gossos a Badalona. Si es manté la carta blanca actual, 
s’han de prendre mesures. No sé si la platja és la solució, 
però és evident que s’han de trobar espais de qualitat per en-
cabir els gossos que viuen a Badalona. Espais de consens. 

Després d’un llarg procés de transformació del CF Badalona en SAE, 
això ha coincidit amb la temporada del descens. Perdre la categoria 
marca gran part del destí del club. Ho canvia tot. A partir d’aquí, han 
sorgit propostes per intentar salvar la situació i mantenir la plaça de 
Segona RFEF. S’han valorat acords de compra i fusió. Realment no es 
busca una fusió amb la UE Costa Brava i crear un club nou entre els 
dos, sinó que seria el mateix Badalona qui compraria una altra socie-
tat. Així es podria mantenir un equip a Tercera RFEF, per donar sortida 
als juvenils Divisió d’Honor i retenir més talent del planter, i un primer 
equip a Segona RFEF. S’ha d’esperar al final de les negociacions, que 
estan sent dures. Només el temps ens dirà si ha estat una bona decisió. 
Tots esperem que això sigui l’inici d’uns bons anys a nivell esportiu.

“S’han de trobar espais per donar lloc als 
gossos que viuen a la ciutat” 

“La fusió pot ajudar el Badalona a 
retenir més talent del planter”

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

Albert Sancho
Periodista

Cristian Miguel
Betulians

Visualitza 
l’opinió 
sencera 
en vídeo

Visualitza 
l’opinió 
sencera 
en vídeo

Com puc demanar el xec de 200 euros que està facilitant el govern 
espanyol?

OPINIÓ DEL LECTOROFICINA DEL CONSUMIDOR

El Consell de Ministres ha aprovat re-
centment un reial decret amb mesures 
per fer front a les conseqüències de la 
guerra d’Ucraïna i Rússia. Entre les no-
ves iniciatives que s’han inclòs està el 
xec de 200 euros que podran rebre aque-
lles persones que el 2021 van tenir uns 
ingressos inferiors a 14.000 euros i un 
patrimoni inferior a 43.196 euros. Es pot 
presentar la sol·licitud d’aquesta ajuda a 

la Seu Electrònica de l’Agència Estatal 
de l’Administració Tributària, omplint 
el formulari que es posa a disposició. 
Les sol·licituds podran realitzar-se fins 
al 30 de setembre d’aquest mateix any. 
La data límit per rebre l’ajuda és el 31 
de desembre. Si s’està cobrant l’ingrés 
mínim vital, no et pots beneficiar del xec 
de 200 euros. Si es cobra una pensió, 
tampoc es pot accedir al xec. 

@diaridebadalona 
a Twitter i Instagram

Envia la teva 
opinió en vídeo 

sobre l’actualitat 
de Badalona a: redaccio@diaridebadalona.com
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Badalona i...Acció! Rea-
lització Audiovisual
Del 18 al 21 de juliol
- Badiu Jove
Activitat de comunicació au-
diovisual. Teoria i pràctica de 
com realitzar un programa de 
TV. Inclou escaleta, guió, ro-
datge d’altres tallers en format 
documental

Campus d’estiu al mar 
Fins al 2 de setembre
- Port de Badalona
Proposta d’activitats nàuti-
ques i d’acostament al mar 
(vela lleugera, pàdel surf, 
caiac, rem, BIG SUP, nave-
gació al Quetx Ciutat Bada-
lona, descoberta del medi, 
dragon boat…).

Regata de rem de mar
23 i 24 de juliol
- Port de Badalona
Tercera i darrera regata de 
la temporada, de la lliga de 
Rem de Mar a Catalunya. 
. La darrera preparatòria 
abans de l’europeu que es 
farà a Donosti.

Iniciació a la vela 
25 de juliol
- Port de Badalona
Activitat nàutica. Introducció 
en el món de la navegació. 
Activitat gratuïta per a joves 
d’entre 13 i 18 anys. 

Campionat de Catalunya 
de Vòlei Platja 
23 i 24 de juliol
- Platja del Pont del Petroli
Prova màster del campionat 
de Catalunya de Vòlei Plat-
ja Vichy Catalan Volei Tour. 
Organitza la Federació Ca-
talana de Voleibol (de 9h a 
20h).d’entre 13 i 18 anys. 

Badalona i...Acció! 
Iniciació al caiac de mar
27 de juliol
- Port de Badalona
Activitat nàutica. Nocions 
bàsiques per aprendre a na-
vegar amb aquesta tècnica. 
Activitat gratuïta per a joves 
d’entre 13 i 18 anys.

Travessia Badalona ne-
dant
24 de juliol a les 9h
- Port de Badalona
Travessia nedant des de la 
llosa del Moll de Capitania 
fins a les instal·lacions del 
Club Natació Badalona. Ins-
cripcions a partir de 12 anys 
al CN Badalona.

Badalona i...Acció! Sorti-
da amb el Quetx
28 de juliol
- Port de Badalona
Activitat nàutica gratuïta 
per a joves d’entre 13 i 18 
anys. Introducció a la na-
vegació tradicional i a la 
vela a bord del Quetx, em-
bar cació amb més de 90 
anys d’història. 

Festa Major
14, 15 i 16 d’agost
- Badalona
A l’agost Badalona celebra 
la Festa Major amb motiu 
de l’Assumpció de la Mare 
de Déu, 15 d’agost, i del dia 
de Sant Roc, 16 d’agost, 
copatrons de la ciutat

La Claca: festival d’arts 
de carrer - 21, 22, 23 i 24 
de juliol a la tarda
- Parc de les Palmeres, Pg. 
Marítim i la Rambla
Al llarg de quatre dies, 21, 22, 
23 i 24 de juliol, i en diversos 
espais de la ciutat, es podrà 
gaudir d’un festival de teatre 
de carrer d’estiu amb propos-
tes artístiques atractives, de 
diferents companyies, d’accés 
gratuït i per a tots els públics

Festes del Carme
15 de juliol
- Diversos emplaçaments 
Confecció de Catifes al carrer 
Sant Miquel, repic de campa-
nes i sopar popular i concert 
de Canta Quetx

Badalona i...Acció! 
Participació ciutadana
26 de juliol
- Platja del Pont d’en 
Botifarreta  
Activitat mediambiental. 
Proposta de participació 
ciutadana per la conservació 
del medi natural i la façana 
litoral

Badalona i...Acció! 
Fitness urbà
27, 28 i 29 de juliol
- Espai Jove Supernova  
Activitat esportiva gratuïta 
per a joves d’entre 13 i 18 
anys. Com entrenar en un 
entorn urbà, posicions, ru-
tines, exercicis, repeticions, 
etc.

Creació de web amb Wix
25 de juliol 
- Badiu Jove 
Activitat de comunicació au-
diovisual. Creació de web per-
sonal utilitzant Wix, una plata-
forma gratuïta per fer webs

Badalona i...Acció! Mun-
tatge i control de so
21 de juliol
- Espai Jove Supernova
Activitat de comunicació au-
diovisual. Conèi xer i provar 
els elements necessaris per 
sono ritzar un espai, i com 
equalitzar i preparar els ele-
ments sonors

Nits d’Estiu a l’Anís del 
Mono - 15 i 22 de juliol a 
les 20:30h
- Fàbrica de l’Anís del 
Mono
Duo Enol (15 de juliol) i 
Enma Fernández (22). Duo 
de virtuosos del violoncel 
i presentació de l’àlbum 
Prado! Una immersió en 
el terreny del mambo amb 
una picada d’ullet als genis 
d’aquest gènere.

Exposició ‘L’habitatge, 
un dret’
Fins al 28 d’octubre 
- Fundació Ateneu Sant Roc
Exposició de deu arpilleres 
que denuncien greus proble-
mes com desnonaments, ocu-
pacions o narcopisos, i també 
les seves causes, l’especula-
ció, males polítiques i grans 
desigualtat

Nits al Port de Badalona
Divendres, dissabtes i 
diumenges de juliol
- Port de Badalona
Actuacions de Ballarins.cat & 
Korpo Dance Project, Javier 
Benítez & CapiNàs, El Fla-
biol, Los Vivancos, Carlitos 
Humorista & Xavier Soranell, 
Americanus, Carlos del Pozo 
& Show Pasión Flamenca, 
Sultans of Swing, I love please 
U2 i Grimpallunes. 

Exposició ‘Estius a Ba-
dalona’
Fins al 25 de setembre 
(17:30h) 
- Museu de Badalona
Aquesta exposició de foto-
grafi es, procedents de l’Ar-
xiu d’Imatges del Museu, 
ens permet descobrir i reviu-
re com era l’estiu a la nostra 
ciutat

Badalona i...Acció! Taller 
mediambiental
25 de juliol
- Escola de Natura 
Activitat mediambiental. 
Conèixer i prendre contacte 
amb la realitat del medi natural.

Estiu Cultural a la Plaça
De dilluns a dissabte, 
fins al 29 de juliol 
(17:30h) 
- Parc de l’Escorxador
Totes les tardes podreu 
gaudir d’una programació 
amb espectacles, tallers 
per a infants i joves, con 
certs, cinema a la fresca, i 
molt més

Viu l’estiu cultural i 
natural de Badalona: 
la ciutat compta 
amb una àmplia 
oferta d’activitats

Consulta l’agenda 
completa de l’estiu 
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Henry Ellenson, primer reforç 
del Joventut 2022 - 2023

Henry Ellenson, aler pivot nord-ame-
ricà de 25 anys, és la primera in-
corporació del Joventut 2022-23. 
Ellenson arriba procedent de 
Monbus Obradoiro després d’arri-
bar a un acord per les prope-
res 2 temporades., fins al 2024. 
Ellenson (1997, Wisconsin) és 
un aler pivot amb bona mà ca-
paç d’aprofitar el seu físic i talent 
quan juga de 4, i al mateix temps, 
al poder també jugar de 5, és ca-

Foto:  Obradoiro

paç d’obrir la pista en formats més 
petits gràcies a la seva amenaça 
exterior i la capacitat de drib-
bling que té tot i la seva alçada. 
El nord-americà va passar per 
la Universitat de Marquette de la 
NCAA. Com a membre dels Gol-
den Eagles de Marquette, Ellen-
son va fer una gran temporada 
amb 17 punts i 9 rebots per partit. 
Ellenson té experiència NBA on hi 
va jugar 4 temporades, del 2016 

al 2020. Escollit al número 16 del 
Draft del 2016 pels Detroit Pistons, 
el nord-americà va arribar a disputar 
81 partits a la millor lliga del món. 
En el seu primer any a Europa, l’aler 
pivot ha fet una gran temporada a 
Obradoiro amb 11’1 punts i 4’9 re-
bots per partit. Ellenson, a més, ho 
ha fet amb un 50’9% en tirs de 2 i un 
80’9% en tirs lliures, en una mostra 
de la fiabilitat del jugador des de la 
línia de tir lliure.

Pivot de 25 anys i arriba procedent d’Obradoiro

El Joventut ha anunciat a re-
novació que més volia llegir 
l’afició: Ante Tomic renova. El 
pivot croat i el club han arri-
bat a un acord per fer efectiva 
la temporada opcional i am-
pliar-la dues més. D’aquesta 
manera, el pivot croat seguirà 
defensant els colors de la Pen-
ya fins al mes de juny del 2025. 
Amb aquest moviment, el Jo-
ventut segella la continuïtat d’un 
dels referents del bàsquet euro-
peu de la darrera dècada i mos-
tra la línia a seguir del projecte 
després d’una gran temporada. 

MVP durant tres anys 
més: Ante Tomic 
renova fins al 2025

Foto:  CJB

Temporada espectacular
Als seus 35 anys, Tomic ha fet 
la millor temporada de la seva 
carrera esportiva en l’aspecte 
anotador des que va arribar a 
l’ACB (14,3 punts per partit). 
El croat, a més, ha afegit als 
seus números 6’6 rebots, 2’7 
assistències i 19’3 de valora-
ció, la segona xifra més alta 
dels seus anys a Espanya. 
Amb 22,3 de valoració, nin-
gú ha fet millors registres que 
Tomic al play-off, a més de ser 
líder en punts (16,6) i rebots 
(7,9).

BASSAS MARXA AL GRAN CANÀRIA I CEU QUE LA DECISIÓ DE LA 
PENYA ÉS “INJUSTA”

DEREK WILLIS JA ÉS JUGADOR DEL REYER VENEZIA

Foto: D.G

Foto: Reyer Venezia

Encara que pugui ser sorprenent, Ferran 
Bassas ja no és jugador del Joventut. És 
més, el base badaloní s’ha incorporat al 
Gran Canària. Tot i que encara tenia un any 
més de contracte - va arribar l’esti del 2020 
a Badalona -, la Penya li va comunicar que 
el proper curs no tindria protagonisme. 
Aquesta alerta va sorprendre el base bada-
loní i d’aquesta manera s’ha sincerat a l’Es-
portiu. “Duran em va explicar que comptava 
amb mi i que hauria de lluitar amb el Gui-
llem i l’Andrés per guanyar-me els minuts. 

Derek Willis ja ha marxat de Badalona. Els 
aficionats verd-i-negres diuen adéu a un 
dels jugadors que més va brillar durant el 
darrer tram de temporada. El Reyer Venezia 
ha oficialitzat aquest dimecres la incorpo-
ració de l’aler-pivot del Joventut i es con-
firma la baixa d’un dels jugadors amb més 
carisma a la Penya. En la seva estrena a la 
Lliga Endesa, el jugador nord-americà ha 
sumat una mitjana de 9,4 punts i 5 rebots 
per partit, més un percentatge en tir exterior 
(triples) del 43%. L’adéu de Willis no és cap 

Vaig entendre el missatge i vaig acceptar el 
repte [...] al cap d’uns dies en Jordi Martí va 
trucar al meu representant dient el contrari, 
que no comptaven amb mi i que apostaven 
pel Guillem i per l’Andrés”, relata. Aquesta 
situació, va sorprendre en Ferran. “No m’ho 
esperava, i sincerament crec que és injust. 
Quan no he estat lesionat he demostrat que 
he ajudat la Penya a fer un salt i a estar entre 
els millors. No entenc com no confien ara 
en mi”, afegeix Bassas, qui s’ha acomiadat 
de la Penya i els seguidors amb una carta. 

sorpresa, tot i que hi havia una petita espe-
rança que continués a Badalona. El Joventut 
ha intentat fer un esforç econòmic impor-
tant, però el contracte del conjunt italià no 
es podia arribar a igualar, ja que li paguen 
gairebé el doble. El Reyer Venezia serà rival 
de la Penya a Eurocup i Willis s’enfrontarà 
al Joventut a la fase de grups. D’altra banda, 
Arturs Zagars podria formar part del roster 
verd-i-negre 2022-23 i actuar com a tercer 
base, amb més protagonisme i responsabi-
litats per a Andrés Feliz.  

En aquest codi QR 
trobaràs la carta de 
comiat de Ferran 
Bassas

Del 14/07 al 07/09/2022
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Av. d'Alfons XIII, 127 · 933 87 93 50

Us desitja un bon estiu!

¡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

Els joves renoven a llarg termini...
i la vinculació Joventut - Prat es manté
Maronka (2027), Kraag (2026) i Jordi Rodríguez (2027), les darreres renovacions

El Club Joventut Badalona i Jordi Viz-
caíno han signat un acord per la propera 
temporada amb l’objectiu de continuar 
fent créixer el projecte verd-i-negre. 
Vizcaino va signar pel Joventut el 
passat mes de gener amb les idees 
molt clares: continuar una temporada 
més a la Lliga Femenina Challenge. 
Amb l’objectiu assolit i amb l’equip ju-
gant per moments un gran bàsquet, la 
finalitat ara passa per anar un pas més 
enllà i pensar en fites més altes. Amb un 
plantejament clar de la plantilla que vol, 
Vizcaino sap com ha de treballar l’equip 
per veure una gran versió de la Penya 
en el seu segon any a la LF Challenge: 
“S’ha apostat per intentar millorar la 

Jordi Vizcaíno renova 
al sènior femení
del Joventut LF Challenge

plantilla i l’estructura. Portem persones 
de la meva confiança a l’staff i hem de 
ser ambiciosos, hem d’anar més enllà 
de la permanència i fer un pas més en-
davant a nivell de Club”. 

‘Teixi’, primera continuïtat 
Pel que fa a la plantilla, Mariona Teixidó 
ha estat la primera continuïtat confirma-
da. L’aler-pivot manresana continuarà 
en el projecte de LF Challenge de la 
Penya, on aquesta temporada també ha 
tingut el rol de capitana. El club s’as-
segura la continuïtat d’una peça clau 
per mantenir l’estructura i continuar 
marcant les bases per consagrar-se a la 
segona categoria nacional.

Foto:  David Grau / CJB

Durant els darrers tres mesos, la direc-
ció esportiva del Joventut ha reforçat els 
lligams de vinculació que tenia amb els 
joves del planter verd-i-negre. Zsombor 
Maronka, Yannick Kraag i Jordi Rodríguez 
han estat els tres noms que han estat no-
tícia des del mes d’abril. L’aler hongarés 
Maronka va ser la primera notícia en què 
la Penya va anunciar la seva renovació du-
rant 5 temporades, fins al 2027. Al darrer 
mes, la Penya i  l’aler neerlandès Kraag 
van ampliar el seu vincle fins al 2026. 
Així mateix, l’extraordinari any de Jordi 
Martínez al Júnior i a la Penya B en lliga 

EBA han tingut les seves conseqüències 
positives. L’aler ha arribat a un acord que 
els uneix fins al 2027. Aquestes tres re-
novacions han arribat abans de l’acord de 
renovació entre el Joventut i el CB Prat. El 
proper any serà el divuitè any no consecu-
tiu –la relació es va interrompre durant la 
campanya 2017-18– en què les dues en-
titats uneixin esforços per un bé comú. El 
Prat ha descendit aquest curs a LEB Plata i 
serà una nova oportunitat perquè els joves 
del planter tinguin minuts a pista i alhora 
aprofitin les oportunitats que els hi arribi 
del primer equip. 

Definits els rivals i camí verd-i-negre 
a la fase de grups de l’Eurocup 2022-23
Nou horari a l’Olímpic, amb partits a les 20:00h

Foto: CJB

La 7Days Eurocup és la segona compe-
tició de la temporada 2022 - 2023 que 
disputarà el Joventut- després de la Lliga 
Catalana - amb el calendari ja definit. Bar-
celona va ser la seu divendres passat del 
sorteig dels grups i també la publicació 
del calendari que tindrà la Penya durant 

El base del Júnior verd-i-negre Con-
rad Martínez va ser l’únic representant 
del Joventut al Mundial U17 que es va 
disputar durant la setmana anterior amb 
el Martín Carpena com a seu de la gran 
final entre Espanya i els Estats Units 
(67-79). Martínez va ser una de les 
grans sensacions de la selecció espan-
yola, amb una suma de 9 punts i 6 as-
sistències en la final disptutada contra 
la gran favorita. El jugador de la Penya 
va ser una de les referències i futur de 
la generació del 2005. Martínez serà 
júnior de segona any la propera tempo-
rada i aquest curs ja ha debutat a lliga 
EBA amb la Penya B. Conrad Martínez 
va començar a jugar al planter verd-i-
negre al Mini B i des d’aleshores el seu 
creixement ha anat ‘in crescendo’. Una 
plata amb gust a medalla d’or. Tota l’en-
horabona, Conrad!

Conrad Martínez, 
referent estel·lar 
i subcampió del 
Mundial U17

Foto:  FEB

la primera fase de la segona categoria 
europea. Cedevita Olimpija Ljubljana 
(Eslovènia), Umana Reyer Venice (Itàlia), 
Frutti Extrra Bursaspor (Turquia), Lietka-
belis Panevezys (Lituània), Mincidelice 
JL Bourg en Bresse (França), Ratiopharm 
Ulm (Alemanya), Germani Brescia (Itàlia)

U-BT Cluj-Napoca (Romania) i Prometey 
Slobozhanske (Ucraïna) són els rivals 
verd-i-negres. El Prometey és el campió 
ucraïnès – qui debutarà a Eurocup – i ju-
garà els seus partits com a local a Riga 
(Letònia), a causa de la situació de guerra 
que hi ha a Ucraïna. La Penya debutarà a 
l’Eurocup a l’Olímpic dimecres 12 d’octu-
bre davant el Brescia i conclourà la lliga 
regular El 29 de març contra el Lietkabelis, 
també Badalona. D’altra banda, el Joven-
tut es retrobarà amb l’Ulm, el rival que va 
sorprendre la Penya als vuitens de final 
de la passada edició de l’Eurocup. Així 
mateix, els clubs russos no tornaran a les 
competicions de l’Eurolliga de bàsquet la 
temporada vinent i, d’aquesta manera, el 
Krasnodar no participarà. A partir de l’11 
d’abril es jugarà l’eliminatòria de vuitens 
de final, a partir únic i a la pista de l’equip 
millor classificat. El 3 de maig serà la gran 
final.

Horari familiar a l’Olímpic
Sense pràcticament novetats en aquesta 
edició (el campió tornarà a assegurar-se 
plaça Euroleague 23-24), el Joventut 
avançarà l’horari dels partits de les 21 h 
a les 20 h o 20.15 i fomentar d’aquesta 
manera l’assistència de públic i sigui un 
horari amb més conciliació familiar. L’ob-
jectiu: ampliar assistència.

Del 14/07 al 07/09/2022
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El capità Miquel Robusté, no renovat; 
l’equip encara és una incògnita

Foto: CF Badalona

Tot i que la compra de la Societat Anònima 
Esportiva (SAE) de la UE Costa Brava és la 
prioritat més urgent de Miguel Ángel Sán-

chez i hi haurà sentència aquesta setma-
na, la part esportiva segueix activa a nivel 
intern. Durant les darreres setmanes hem 

Núm. 739

Foto: CF Badalona

Miguel Ángel Sánchez va assegurar el 
passat dimecres 6 de juliol a l’Assemblea 
informativa que li hauria agradat transme-
tre als socis del CF Badalona que la ciutat 
mantindria la seva plaça a Segona RFEF a 
través de la UE Costa Brava. Una setmana 
més tard, aquesta notícia encara no es pot 
confirmar. La propietat del CF Badalona 
SAE, encapçalada pel president Sánchez, 
encara no ha tancat cap acord el Costa 
Brava. El temps, però, comença a ser límit 
i entre aquest dijous i dimecres 20 hau-
ria d’haver sentència: o hi ha acord, o a 
Badalona es jugarà únicaciment a Tercera 
Divisió RFEF la propera temporada. A l’As-
semblea informativa de dimecres passat, 
el president del Badalona va recordar la 
situació de la permuta del camp de La Mo-
rera, amb la novetat que l’Ajuntament ha 
demanat una tercera instància al Suprem, 
però el Badalona demana que s’executi el 
pagament provisional dels 950.000 euros. 
Al capítol de la Societat Anònima Esporti-
va, Sánchez va pronunciar els tres noms 

Juvenil A Santi Álvarez, després del seu 
ascens a Divisió d’Honor, tot i que també 
hi hauria opcions que fos ell, sense que 
hi hagués acord amb el Costa Brava. La 
projecció de futur del club és tenir aquesta 

dels màxims accionistes de la SAE: Miguel 
Ángel Sánchez, Josep Asensio i Jonathan 
Mellado. Entre els tres sumen un 96% de 
les accions de la Societat.

Futur CF Badalona i UE Costa Brava
Des de fa una setmana, Sánchez recorda 
als socis que “s’està molt a prop d’arribar a 
un acord, però no puc dir que som de Se-
gona RFEF”. Les negociacions amb la UE 
Costa Brava es troben al seu tram final i, 
entre les exigències del Club es troba que 
el futur equip de Segona RFEF ha de portar 
el nom de Badalona i lluir la samarreta es-
capulada. Miguel Ángel Sánchez va con-
firmar que, si finalment hi ha acord amb 
el Costa Brava durant els propers dies es 
mantindrien: el de Segona RFEF i el Terce-
ra RFEF (format per jugadors que finalitzen 
etapa juvenil) i hi hauria una única estruc-
tura, és a dir, la temporada 2023 – 2024 
podria haver un CF Badalona A i un CF Ba-
dalona B. El futur entrenador de l’equip de 
Tercera RFEF seria l’actual entrenador del 

estructura esportiva: 1r equip a 2a RFEF, 
2n equip a 3a RFEF, Juvenil a D.H., 30 
equips a la Fundació Futbol Badalona, 5 
equips femenins, 3 conjunts de futbol sala  
i 1 a Specials.
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La pretemporada començarà dilluns 25 de juliol

anunciat les baixes escapulades i les pos-
sibles renovacions que es podies produir 
en la primera plantilla badalonina. El gran 
nom dels darrers dies ha estat el del capità 
Miquel Robusté. El defensa de Vilassar va 
publicar una carta en què s’acomiada des-
prés de 6 anys al club. “He deixat un temps 
prudencial perquè el Badalona contactés 
amb mi. Després del silenci d’aquestes 
setmanes, entenc que han decidit prescin-
dir dels meus serveis”, destaca Robusté al 
comunicat. El capità del Badalona va co-
mençar a defensar la samarreta escapulada 
quan l’equip encara jugava a Montigalà.  A 
14 de juliol, el Badalona té assegurada la 
continuitat d’Álex Sánchez i Miguel Mar-
tínez, ha renovat Xavi Molina i Cristian 
Márquez, i està treballant en la renovació 
del badaloní Toni Larrossa. El Badalona 
començarà la pretemporada dilluns 25 de 
juliol amb els quatre jugadors amb con-
tracte, 9 jugadors del Juvenil A que fina-
litzen etapa formativa i també juvenils que 
la propera temporada debutaran a Divisió 
d’Honor. 

A nivell esportiu, el Badalona ja coneix 
quin serà el seu full de ruta a la Copa 
Catalunya. El Girona B serà el rival dels 
setzens de final i el partit es disputarà 
el 6 d’agost a terres gironines. Tona o 
Barça B seria el rival de quarts de final i 
podria ser la primera estrena escapula-
da a l’Estadi el 14 d’agost. El 2 d’agost 
serà el primer partit de la pretemporada 
amb la disputa del Torneig d’Històrics, 
davant Sants i Júpiter (partits a 45’). 
Dissabte 6 es jugaria una hipotètica se-
mifinal al Guinardó i s’ajornaria el partit 
contra el Girona B.

El Girona B, primer 
rival als setzens 
de final de la 
Copa Catalunya

Foto: Girona FC
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El Badalona s’ha de decidir: o compra 
el Costa Brava o accepta el repte de Tercera RFEF
Encara no hi ha acord per la compra de la SAE gironina i la plaça de Segona RFEF

FUTBOL COMARCAL

El Seagull presenta el ‘Plan Renove’ 
amb els primers fitxatges del curs 22-23
Sara Serna tornarà a defensar la samarreta blava

Foto: Xavi Garcia 

El primer equip del Seagull tornarà a viu-
re grans canvis la propera temporada. El 
descens de categoria a Primera Nacional 
i la reestructuració del futbol femení ha 
provocat una situació d’excepcionalitat, 
que obligarà les ‘gavines’ a tornar a co-
mençar a zero i amb el clar objectiu de ser 
un aspirant amb més ambició del grup 3 
(Catalunya). Durant aquest mes de juliol – 
després de concloure oficialment el curs 
21-22 el passat 30 de juny – el Seagull 
ha començat a anunciar les primeres al-
tes i renovacions. El gran nom de l’estiu a 
Badalona és el de la davantera Sara Serna. 
La sabadellenca és una de les referents 
històriques del futbol femení català i va 
deixar empremta durant la seva primera 
etapa a Badalona. Després de patir un curs 
amb força maldecaps ofensius, les ‘gavi-
nes’ esperen retrobar-se amb el gol des-
prés de l’arribada de Sara Serna, i millori 
l’olfacte golejador amb una referent de la 
categoria. A la part ofensiva, també arriba 
Sara del Barrio, davantera procedent del 

El Bufalà buscarà 
confeccionar un Amateur amb ambició
El club badaloní tindrà primer equip de futbol i de futbol sala

Foto: CF Bufalà

7 anys després de la seva dissolució, el 
CF Bufalà tornarà a inscriure un conjunt 
amateur a la Federació Catalana de Fut-
bol (FCF). Pràcticament, una dècada amb 
l’objectiu exclusiu de focalitzar l’objec-
tiu del club en la formació de jugadors. 
Durant quatre temporades, al barri es 
va fundar la UE Bufalà com a alternativa 
amateur per als joves juvenils que finalit-
zaven etapa de futbol base i volien conti-
nuar jugant a futbol al barri. L’any 2019 
es va dissoldre el club i el jovent es va 
quedar sense cap club amateur a Bufalà. 
“L’objectiu amb aquesta decisió és formar 
un amateur amb gent de la casa. Ara bé, 
no és una fita gens fàcil d’assolir, amb 
molt pocs juvenils que aquest any fina-
litzen etapa juvenil, només quatre o cinc. 
Ens agradaria poder tenir un bloc amb 
jugadors que hagin jugat a Bufalà durant 
la seva etapa formativa i lluitarem perquè 
així sigui. No és fàcil convèncer juga-

dors de Segona o Tercera Catalana que 
vulguin començar de zero”, transmet Edu 
Ríos, vicepresident del Bufalà. El club ba-
daloní és un referent del futbol regional, 
amb grans temporades i fites a Primera 
Regional i Preferent. “Intentarem formar 
un projecte sòlid, estable i que doni una 
bona imatge pel futbol base, amb un pes 
específic a l’estructura esportiva de l’enti-
tat i el futbol territorial”, afegeix Ríos. Tot 
i que “encara és d’hora per parlar d’as-
cens”, a Bufalà són conscient que no es 
constitueix un equip amateur sense voler 
ser ambiciosos. “Volem que es plantegi 
aquest objectiu ambiciós amb l’Amateur. 
Anirem pas a pas, amb objectius a curt 
termini i veient quina és la realitat de la 
temporada”, destaca el vicepresident del 
‘Bufa’. El club ha aprofitat aquest mes de 
juny per començar les jornades d’entre-
naments, tot i que “és una è poca com-
plicada”.

Terrassa. Carla Sánchez (Terrassa) i Aina 
Sarasols (Girona) són les altres dues da-
vanteres que reforcen l’atac blau. Al mig 
del camp, el Seagull ha incorporat la pivot 
Cristina Campos (Sant Gabriel), Aina Du-
rán (Espanyol B) i Paula Rosales (Girona). 
Judit Sellarés (Terrassa) és el primer reforç 
defensiu del Seagull i Deborah Luján (FA 
L’Hospitalet) defensarà la porteria badalo-
nina. Al capítol de renovacions, el Seagull 
ha renovat la capitana Alba Gordo, el gran 
mirall per a la base de les ‘minigavines’, 
i també s’ha assegurat la continuïtat de la 
segona capitana, la defensa Xènia Royo. It-
ziar Martínez, Laura Ariza, Cristina Chave-
ro i Mar Garcia són les altres renovacions.

El planter manté els seus 11 equips
D’altra banda, el club mantindrà els 11 
equips de futbol base que aquesta tempo-
rada han competit a l’FCF. Benjamí, Aleví, 
Infantil, Juvenil i Amateur B (filial) són els 
conjunts de l’estructura esportiva de les 
‘minigavines’ i una xifra de 160 jugadores.

Del 14/07 al 07/09/2022
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BÀSQUET COMARCAL

Javi Espinosa, Ademar: “Ara que hem tastat el 
caramel de lliga EBA, el volem tornar a recuperar”
Javi Espinosa ha viscut la seva primera temporada com a entrenador de lliga EBA

El repte era majúscul després dels dos 
anteriors cursos?
A principi de temporada sabíem que era 
molt difícil l’any, amb baixes a l’estiu, 
baixes inesperades...les expectatives 
eren difícils, però el punt de frustració 
final va arribar quan vam veure que l’ob-
jectiu el podíem arribar a aconseguir. La 
segona volta ha estat molt bona, hem ju-
gat molt bé i hem competit contra tots els 
equips fins a l’última jornada. Aquest és 
el moment quan veiem que la salvació era 
possible.
 
Quin és el repte a Copa Catalunya?
Sense tornar-nos bojos, ara que hem tastat 
el caramel de la lliga EBA, el volem tornar a 
recuperar. Sense que sigui una pressió extra 
o un estrès des de l’inici de la temporada, 
no renunciarem a intentar tornar-hi, amb la 
mateixa filosofia d’aquest any. Veurem si els 
resultats ens acompanyen des de principi de 
temporada.

El nivell d’exigència serà superior? 
L’exigència la fixarem nosaltres. A Lli-
ga EBA el nivell el fixaven els rivals. La pro-
pera temporada intentarem assolir millors 
resultats i esperem que la dinàmica també 
sigui positiva. Tant de bo els resultats ens 
ajudi i acompanyi al dia a dia dels entre-
naments.

Amb el tècnic badaloní coneixem aquesta 
primera experiència i reptes futurs després 
de la seva renovació al capdavant de l’equip. 
 
Quina valoració fa de la temporada?
Tot i que no hem assolit la permanència, crec 
que el grup ha estat molt unit, ha funcionat 
molt bé, l’ambient...fins i tot quan els resultats 
no han acompanyat. Aquesta ha estat una de 
les claus d’arribar fins al final amb opcions.

Javi Espinosa ha viscut la seva prime-
ra temporada com a entrenador de lli-
ga EBA amb un regust agredolç en la ban-
queta del sènior A del Maristes Ademar. 
Dolç perquè, des del seu punt de vista, 
ha viscut una experiència positiva a nivell 
personal, amb un vestidor que l’ha aco-
llit de forma positiva des de la seva incor-
poració, i agre perquè ha patit el descens 
i retorn de l’Ademar a Copa Catalunya. 

Foto: M.E
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Gaudeix de l’entrevista 
en vídeo

Tancaments constants a la piscina Mireia Belmonte

La plataforma ‘Pom Ja’ exigeix 
una piscina olímpica a Badalona

Foto: Arxiu

Els tancaments ordinaris de la 
Piscina Esportiva Municipal de 
Badalona- Mireia Belmonte ha 
provocat la constitució de la ‘Plata-
forma Piscina Olímpica Municipal 
Ja (Pom Ja)’. Una entitat organit-
zada per badalonins i badalonines 
usuaris i usuàries de la instal·lació 
esportiva. “Plegats un conjunt de 
ciutadans, que estem farts dels 

Cartagena va ser la seu dels 
Campionats d’Espanya de Jo-
ves de tennis taula, en què el 
representant del CTT Badalona 
Pau Lloret va ser sotscampió de 
dobles, fent dupla amb Èric Cin-
tas (CTT Esparreguera). A més, 
Lloret va signar uns magnífics 
quarts de final en individual 
Sub-23 i uns vuitens de final en 
individual juvenil. Per la seva 
banda, Mariona Bachs va estar 
molt a prop de les medalles en 

Pau Lloret, sotscampió 
d’Espanya de dobles

Foto: CTT Badalona

dobles infantils, fent parella 
amb Renata Shipsha (Reus, 
arribant a quarts de final davant 
les futures campiones i finalis-
tes individuals. Bachs també va 
caure a vuitens de final en in-
dividual. Joan Granados i Liam 
Amantia en benjamins també 
van fer un molt bon paper en 
dobles benjamins fins a quarts 
de final. Granados, a més, va 
arribar fins als vuitens de final 
en individual.

continus tancaments i mancan-
ces que ens dona la piscina, hem 
constituït la Plataforma Pom Ja”, 
presenta Carlos Fernàndez, ciutadà 
de Badalona i integrant de l’entitat. 
“Jo soc un antic usuari de la pis-
cina i ara la gaudeixen el meu fill 
i la meva dona...quan funciona la 
piscina”. Quan no és perquè l’aigua 
està freda i els nens es congelen, és 

una fissura, els escalfadors no fun-
cionen...sabem que hi ha actuació 
municipal, però no hi ha actuacions 
més integrals. És una instal·lació 
antiga”, exposa Fernández. Des de 
la Plataforma es reivindica una re-
habilitació complerta de la piscina 
i un manteniment diari i continu. 
S’exigeix una piscina olímpica a 
Badalona. Actualment, els usuaris 
de la piscina Mireia Belmonte han 
hagut de marxar després del darrer 
tancament i hi ha una llista d’espera. 
“Hi ha gent gran que és sòcia de la 
piscina i per a ells això forma part de 
la seva vida. Badalona és una ciutat 
amb més de 200.000 habitants”, 
recorda Fernàndez. Ara com ara, 
busquen el suport dels ciutadans i 
també mantenen contacte amb altres 
entitats.

Entevista a la platafor-
ma Pom Ja

El Sant Josep  no tindrà sènior

A nivell esportiu, la notícia dels darrers 
dies ha estat la no inscripció d’un con-
junt sènior per part del CB Sant Josep. 
Després del descens a Primera Catalana 
i la ‘no plaça’ a Copa Catalunya, el con-
junt parroquial ha decidit no inscriure un 
primer equip. la propera temporada 2022-
23. Sense pavelló a Badalona i les dificul-
tats per confeccionar novament l’equip, 
han portat la direcció esportiva i la Junta 
a aprovar aquesta difcíl decisió històrica.




