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La normalitat 
torna a l’escola
L’edifici del Carme acull aquest nou curs, sense 
restriccions, el Batxillerat de l’Institut La Riera 
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Més de 30 mil alumnes inicien el curs una setmana abans

El curs escolar comença amb 
normalitat malgrat la incertesa

Fa dues setmanes semblava que 
s’acabava el món: el curs comença 
una setmana abans, un canvi de cu-
rrículum als centres i vagues del pro-
fessorat previstes per l’inici de curs. 
Però el curs ha començat, els infants 
han entrat a les aules i sembla que la 

normalitat també els ha acompanyat. 
La incertesa, de moment, s’ha deixat 
de banda i els 30.323 alumnes d’edu-
cació infantil, primària, secundària i 
batxillerat han començat el curs sen-
se problemes. Els centres comencen 
un any amb diverses novetats que la 

Foto: Entrada del nou curs sense mascareta

FAMPAS ha considerat d’acertades, 
però precipitades.
El batxillerat de l’Institut La Riera 
Els alumnes de Batxillerat de l’Institut 
La Riera inicien un nou curs al Centre 
del Carme, a un quilòmetre de la resta 
d’instal·lacions del centre. Una solu-
ció que ha trobat l’Ajuntament per as-
segurar la plaça als alumnes d’aquest 
nou institut amb una falta d’espai 
evident. La seva directora, Montse-
rrat Alzira, assegura que “el principal 
problema ha estat a nivell logístic per 
fer quadrar els horaris i que els pro-
fessors poguessin arribar a totes les 
classes.”

El primer any sense restriccions Covid
Les polèmica relacionada amb aquest 
inici de curs prematur ha fet oblidar 
un dels grans temes que van centrar 
el debat de l’educació l’any passat: 
la nova normalitat post còvid. És el 
primer any sense restriccions, amb la 
presencialitat a les aules i sense l’obli-

Semblava impossible una entesa entre 
els set sindicats de docents i el De-
partament d’Educació, però, a falta de 
menys d’una setmana per iniciar el curs 
escolar, els representats del professorat 
en acabat cedint a canvi de la incorpora-
ció de 3.500 docents a centres públics 
catalans. Aquest acord marca un punt 
d’inici de ben entesa i negociació entre 
les dues parts que, tot i establir-se en 
un marc de diàleg, segueixen havent-hi 
molts punts de desacord. Pel que fa a 
la posada en marxa d’aquestes incor-
poracions, des dels sindicats s’exigia 
la immediata adhesió dels docents des 
d’inici de curs, però això no arribarà fins 
l’1 de gener.

Desconvocada 
la vaga de 
professors 

Foto: Conseller d’Educació Cambrai
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La pandèmia ha evidenciat la importància de l’anglès per estar connectat a un món globalitzat

Els idiomes, una de les principals 
extraescolars triades per les famílies

Amb l’inici del curs escolar, és el moment 
de decidir quines extraescolars fan els més 
petits de la casa. A Badalona hi ha una gran 
varietat de centres i espais per fer activi-
tats més enllà de les hores escolars obli-

gatòries. Un inici de les escoles que està 
clarament marcat per ser el primer curs post 
pandèmic i això tindrà un gran impacte amb 
les activitats extraescolars d’enguany. Una 
de les que ha irromput amb força son les 

relacionades amb la robòtica i les noves 
tecnologies, on s’han obert diversos centres 
arreu de la ciutat de Badalona que ofereixen 
formació educativa en aquest àmbit. Però, 
sens dubte, el plat estrella de les extraesco-

lars ha estat l’anglès. Els idiomes segueixen 
tenint un espai principal en la majoria de 
tardes dels nens i nenes badalonins, encara 
que activitats esportives i culturals també 
tenen una plaça assegurada.

Com comentàvem, no sabem si n’hau-
rem après alguna cosa de la crisi pan-
dèmica, però el que és evident que ha 
deixat canvis notables en el dia a dia de 
tots. Un d’ells és el que ha evidenciat 
les noves formes de connectar-nos en 
el món, una globalització a través d’in-
ternet i les portes que ens obre el fet de 
saber idiomes per poder comunicar-nos 
amb la resta de la societat. A Badalona 

Encara que a Badalona l’esport rei sempre 
ha estat el bàsquet, una de les activitats 
esportives que més ha guanyat segui-
dors durant els últims anys és el pàdel. 
Complexos esportius com el Tenis Club 
Badalona han multiplicat les seves pis-
tes els darrers anys i ofereixen classes al 
llarg de tota la temporada. Més enllà de 
les quedades entre amics per practicar-lo, 
cada cop són més els que es sumen a fer 
classes individuals o en grup. La pràctica 

La cultura també és un dels àmbits on 
les extraescolars han tingut més pes. En 
una societat on la tecnologia està suplint 
tants treballs, la creació és un valor clau. 
La música també és una de les activitats 
que més estan triant els infants per in-
vertir el seu temps fora l’escola. Espais 
com el Conservatori de Badalona o el 
Taller de Música són referents a la ciutat 
en l’ensenyament d’aquesta disciplina. 

s’ofereix anglès a múltiples centres com 
el Helen Doron, Lingua, UB (Edifici El 
Carme) entre d’altres. Aquests espais 
tenen una oferta molt diversa de cursos 
adaptables als diversos perfils de nens 
i amb la pràctica com a base de l’apre-
nentatge. L’ús de la llengua no només 
és un punt afegit per a futures feines, 
sinó que també permet tenir més co-
neixements al dia a dia.

d’aquest esport va tenir un boom amb la 
irrupció de la pandèmia, esports de con-
tacte com el futbol o el bàsquet es van 
haver de deixar de banda per la por durant 
l’augment de contagis i les activitats in-
dividuals amb distància de seguretat van 
aprofitar el moment.
Aquest cap de setmana, al passeig marí-
tim, a la Fira de l’Esport, s’ha pogut veure 
el ventall dels diferents esports que es 
poden realitzar a Badalona. 

La música és una proposta educativa 
transversal, ja que des d’aquests centres 
s’intenta fer conèixer el món a través 
d’aquest art.
El teatre i diferents disciplines de ball i 
dansa, són altres activitats extraescolars 
escollides. Una altra activitat que està 
agafant força són els tallers de manua-
litats de pintura i les opcions tecnològi-
ques d’imporessió 3D i robòtica.
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Foto: Helen Doron

Foto: Pàdel Tennis BDN
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Entrevistem a Eduard Fernández, 
president FAMPAS de Centres Públics de Badalona

“Serà un curs amb 
moltes novetats, tot 

i ser precipitades”

Foto: Un fragment de l’entrevista a Eduard Fernández.

La intranquil·litat de les famílies 
abans del començament del curs 
sempre hi és present i quan les infor-
macions són confuses i hi ha canvis, 
com ha estat aquest any, els nervis 
es multipliquen. Eduard Fernández és 
el president de la FAMPAS des de fa 

pocs mesos, la Federació d’AMPAS de 
Centres Públics badalonins i qui mi-
llor que ell per explicar-nos els pro-
blemes de l’educació a Badalona. Ens 
trobem amb ell entre l’escola Lola 
Anglada i l’Institut de La Riera. Es-
peràvem trobar-lo intranquil amb els 

Gaudeix de l’entrevista 
en vídeo

nervis d’aquest inici de curs, però ens 
rep amb un to calmat i didàctic, com 
el d’un mestre del tot proper. Amb una 
camisa de flors que se’l veu des de 
l’altra banda del parc es mostra força 
positiu respecte a aquest inici prema-
tur de les escoles.

“La pandèmia 
ha demostrat la 
falta d’inversió en 
educació als 
centres públics”

“Un dels grans 
problemes de la 
ciutat és que no 
existeix realment 
una Badalona”

Quina és la tasca de FAMPAS?
Fer un conjunt més gran per representar les 
famílies que estan a les escoles públiques, 
tant de primària com secundària, per tenir 
més força a l’hora de reivindicar les nostres 
necessitats a nivell educatiu.

Com encareu aquest inici de curs?
El canvi de currículum, l’avançament del 
calendari escolar una setmana o que el mes 
de setembre es fa jornada intensiva, és un 
curs amb moltes novetats. No semblen ma-
les idees, però sí que és tot una mica pre-

cipitat. També hi ha el tema de les activitats 
extraescolars que es va anunciar que serien 
gratuïtes i de moment no sabem entendre 
bé el mecanisme de com es farà. Quedarà a 
mans de les pròpies AFAS o de direcció? Si 
és de direcció, com sembla ser, encara seria 
més feina pels equips directius dels centres. 
Aquest any serà el primer lliure de pandèmia 
després de la Covid 19 i això és una gran no-
tícia.  Serà un repte aquest inici de curs que, 
a priori, no sembla dolent, però ja veurem.

Serà el primer any sense restriccions 
a causa de la Covid 19, hem aprés al-
guna cosa dels moments viscuts amb 
la pandèmia?
La pandèmia era un bon moment per fer-nos 
adonar que hem d’invertir en educació. Hi 
ha certes coses que hem vist que funcionen, 
però no es mantenen. Una de les grans ges-
tes que s’havia aconseguit durant la pandè-
mia era el reforç que tenien les escoles, tant 
a nivell de claustre, com de personal, i que 
aquest any ha desaparegut. També, dins del 
context pandèmic, vam aprofitar per fer un 
projecte anomenat Connecta TIC per rever-
tir la bretxa digital entre les famílies. El pro-
jecte servia perquè aquells alumnes que no 
tenien dispositius en rebessin.

Quins són els problemes en l’àmbit de 
l’educació que té la ciutat?
Un dels grans problemes de la ciutat és que 
no existeix realment una Badalona. És alta-
ment complicat gestionar el complex mapa 
escolar de la ciutat i evitar que quedin zones 
on tothom les vol, que hi hagi una manca 
de places, i altres zones on les famílies 
vulguin marxar. La superconcentració de 
l’escola concertada al Centre provoca grans 
dificultats en la mobilitat, ja que són moltes 
les famílies que volen portar els infants a 
aquesta zona, i generen una falta de places.



ACTUALITAT ACTUALITAT8 9Albert Sancho - redaccio@diaridebadalona.com  Albert Sancho - redaccio@diaridebadalona.com

Disponible l’abonament 
gratuït de Rodalies Renfe 
El bitllet gratuït s’allargarà fins el 31 de desembre

Agent de Renfe ajudant a comprar el nou bitllet

La temporada comença amb una 
bona notícia per aquells que fan 
ús del tren de forma freqüent. El 
Govern espanyol va sorprendre 
tothom a mitjans d’agost creant 
els abonaments de Renfe gra-
tuïts. Una manera que assegu-

ren que servirà per fomentar 
l’ús del transport públic en la 
mobilitat quotidiana i deixar de 
banda l’ús del cotxe. La mesura 
que ja ha entrat en vigor durarà 
fins a final d’any. 
Aquest bitllet és unipersonal 

L’abonament gratuït, com és 
d’esperar, ha estat ben rebut pels 
usuaris d’aquest servei que han 
vist com la despesa en el seu bit-
llet queda reduïda a un cost cero 
fins a final d’any. La majoria de les 
persones ja han adquirit el bitllet 
físic a les taquilles i l’utilitzaran 
per anar a les seves destinacions 
habituals: “Jo el faré servir per 

“Serà un benefici 
econòmic, però 
no de qualitat”

Foto: Marxants de Badalona

anar de Badalona a Calella”. 
Encara que la majoria d’usuaris 
asseguren no haver vist grans 
aglomeracions aquestes prime-
res setmanes, d’altres vaticinen 
“un augment de les persones que 
fan ús del tren que se sumarà al 
caos habitual” i que pertany “serà 
un benefici econòmic, però no de 
qualitat”.

i intransferible amb viatges 
il·limitats pels serveis de Ro-
dalies, Rodalies Catalunya i 
Mitja Distància. Des de Renfe 
s’ha facilitat una sèrie de pas-
sos per tal d’obtenir el bitllet de 
forma online, encara que tam-
bé es pot fer presencialment a 
les taquilles de qualsevol es-
tació de Renfe. Per aconseguir 
l’abonament s’haurà de pagar 
una fiança de 10 euros en el 
cas de Rodalies i 20 euros si 
voleu un abonament de Mitjana 
Distància. La fiança serà retor-
nada al cap de 4 mesos després 
d’entrar en vigor aquests abo-
naments de Renfe gratuïts, al 
mes de desembre, si l’usuari ha 
realitzat més de 16 viatges amb 
el seu abonament. El reembors 
es produirà utilitzant el mateix 
mètode amb el qual es pagui la 
fiança original.

10/03 al 23/03/2022ACTUALITAT8 Núm. 746Albert Sancho - redaccio@diaridebadalona.com

Gaudeix de l’entrevista 
en vídeo
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Les pluges que han tingut lloc el darrer 
mes han evidenciat, un cop més, els 
problemes de construcció de l’edifici 
judicial del número 32 del carrer Prim. 
Goteres i tolls d’aigua han omplert l’edi-
fici judicial més important de Badalona. 
“Cada cop que hi ha tempesta es forma 
un bassal d’aigua al mig del despatx d’un 
dels jutges d’instrucció” assegura un 
dels treballadors. A més, ja fa un parell 
d’anys que hi ha col·locada una xarxa al 
voltant de l’edifici, perquè queien lloses 
directament a la calçada.
Les filtracions no són l’únic problema 
del centre, la falta d’espai és evident en 
un edifici que acull les necessitats jurí-
diques de Badalona, Sant Adrià i San-
ta Coloma. Durant la pandèmia, quan 
s’havia de prendre declaració, per tal de 
complir amb la distància de seguretat els 
treballadors havien de fer torns. Mentre 
un prenia declaració, l’altre restava a 
l’espera fora. Cal recordar que estem 

parlant en tot moment d’un edifici judi-
cial important a Catalunya per trobar-se 
en una de les zones més conflictives 
del territori. Soledad Martínez, delega-
da de prevenció de la STAJ, assenyala 
que “ja hi va haver goteres des del pri-
mer moment. “Tres anys més tard de la 
seva construcció en una tempesta es van 
mullar molts procediments i van haver 
de contractar una empresa que els as-
sequés i recuperés” assegura Martínez.

Les obres haurien d’haver començat 
el 2018
Actualment, l’edifici està en obres des de 
fa quatre mesos. Un procés que hauria 
d’haver començat fa 4 anys quan el 2018 
el Departament de Justícia va encarregar 
a una empresa la reparació de l’edifici 
actual. Segons el Sindicat de Treballa-
dors de l’Administració de Justícia de 
Catalunya (STAJ), en aquell moment van 
tenir una reunió amb el Departament que 

Les tempestes evidencien les carències 
de l’edifici dels jutjats del carrer Prim
Alguns treballadors posen de manifest els problemes de goteres i l’estat deplorable de l’edifici en obres
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asseguraven que les obres durarien vint 
mesos. Després que aquesta primera 
empresa es retirés en l’últim moment, 
l’actual ja és la tercera companyia que 
accepta el projecte. Les obres consis-
teixen en la reparació de les parets i l’in-
terior, convertint-lo en un espai diàfan, i 
l’aire condicionat. Les obres actuals a la 
primera planta, on s’ubica violència do-
mèstica, els han obligat a traslladar-se a 
uns mòduls a un solar al costat.

Una nova localització
Encara que totes les parts implicades 
estan a favor de les obres actuals, el 
STAJ ho veu com a una solució a curt 
termini. El 2010, les queixes van fer re-
pensar el model actual al Departament 

Judicial, en el qual hi ha tres edificis 
judicials repartits per Badalona. Fixant-
se en altres ciutats com Barcelona, van 
redactar un projecte de nou equipament 
que havia de concentrar en un únic 
emplaçament tots els òrgans judicials. 
L’acord a tres part que van tenir el De-
partament de Justícia, l’Ajuntament i el 
Corte Inglés volia concentrar les tres 
seus en un nou edifici. La construcció 
tenia previst construir l’edifici i el Corte 
Inglés al solar on hi havia l’antiga fàbri-
ca Can Llamas. A causa de l’exigència 
del centre comercial a que es construís 
una sortida de l’autopista just al costat, 
finalment l’acord no va tirar endavant. 
Per una cosa o per altra, 12 anys més 
tard seguim exactament igual.

“Cada cop que hi 
ha tempesta es 
forma un bassal 
d’aigua al despatx 
d’un dels jutges 
instructors” 

Durant la pandèmia, 
els treballadors 
havien de fer 
torns per mantenir 
la distància de 
seguretat

Un “darrer contratemps tècnic” ha obligat 
a posposar, ‘sine die’, la convocatòria de 
les ajudes que l’Ajuntament de Badalona 
ha d’oferir a empreses afectades per la 
covid-19. Així ho ha explicat el 1er tinent 
d’alcalde, Àlex Montornès, al seu compte 
de Twitter: “Són uns ajuts molt necessa-
ris per als sectors de la restauració, oci 

S’ajorna, ‘sine die’, les ajudes 
per a empreses afectades per 
la Covid-19

L’actual edifici del carrer Prim en obres i el solar amb els mòduls del seu costat

nocturn i el lleure. Entenc el malestar que 
generi.” A més, ha assegurat que anun-
ciaran pròximament la nova data mentre 
continuen treballant per solucionar el 
problema.
La mesura ha indignat als sectors afectats a 
causa de la pandèmia i que no saben si es 
podran o no cobrar aquests ajuts.

Goteres durant les darreres tempestes de principis de mes

Bassals d’aigua a l’interior de l’edifici 

Foto: Captura del tuit d’Àlex Montornès
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Alcampo fa una campanya 
de recollida de material 
escolar per a la infància
Alcampo posa en marxa la tornada a l’escola 
amb una campanya de recollida de material 
escolar del 31 d’agost al 14 de setembre. 
Es podrà aportar material a 80 centres de la 
seva xarxa per millorar la situació de la in-
fància en risc d’exclusió. Durant tot aquest 
període els centres Alcampo participants en 
la campanya habilitaran un punt de recolli-
da perquè clients i ciutadans en general pu-

guin realitzar aportacions de material esco-
lar nou. Aquesta campanya solidària té com 
a finalitat reduir la bretxa social a la infància 
i atenuar l’impacte econòmic que suposa per 
a les famílies en risc d’exclusió la compra de 
material escolar. Tot el material recollit serà 
lliurat a una ONG local, de l’entorn dels cen-
tres, que recolza famílies en situació d’emer-
gència social.

Badalona recupera la 
Diada Nacional a la plaça 
de la Plana 

Després de dos anys amb restriccions per 
la pandèmia, Badalona tornarà a celebrar 
els actes tradicionals de la Diada. La plaça 
de la Plana de Badalona serà l’escenari, un 
any més, de l’acte institucional de la Diada 
Nacional de Catalunya que se celebra aquest 
diumenge 11 de setembre a partir de les 

10.30 hores. Consistirà en la tradicional 
ofrena floral al monòlit commemoratiu per 
part de les entitats, particulars i de la corpo-
ració municipal. A partir de les 12 hores, la 
Diada castellera d’enguany comptarà amb la 
participació de les colles dels Castellers de 
Badalona, Cornellà i Sagrada Família. 
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El pàdel és un esport que ha anat molt a l’alça els darrers 
anys, cada any es multipliquen els alumnes. Encara que ja 
n’hi ha, a Badalona penso que hi hauria d’haver més pistes 
on poder jugar a aquest esport. Jo vaig estar entrenant a 
tenis a EEUU i, encara que el tenis allà també segueix sent 
un esport practicat, el pàdel ja és el futur. Són molts els 
que es passen al pàdel per jugar amb els amics i al seu dia 
a dia i des de Badalona no ens hem de quedar enrere. A 
més, també voldria denunciar una situació que s’ha viscut  
l’estiu a les pistes de pàdel. A causa de la mala ventilació 
de molts centres coberts i la llei que obligava a reduir la 
potència dels aires condicionats, la calor era insuportable. 
En alguns moments, la calor ha estat insuportable.

“S’han de buscar més espais per fer pistes 
de pàdel a Badalona”

Àlvar de la Mano
Entrenador de tennis i pàdel

M’han cancel·lat un vol perquè hi ha anunci de vaga del personal 
de la companyia àeria, però diuen que no tinc dret a compensació 
perquè al·leguen causa de força major. És veritat?

OPINIÓ DEL LECTOROFICINA DEL CONSUMIDOR

Depèn. Teniu dret a ser compensats, ex-
cepte que us hagin cancel·lat el vol amb 
més de 2 setmanes d’antelació. Una vaga 
anunciada del personal propi de la línia 
aèria no es considera un fet imprevisi-
ble, inevitable ni aliè a l’empresa, és a 
dir, que no es pot considerar una causa 
de força major. En canvi, es podria al·le-
gar força major si la vaga fos de treba-

lladors aliens a la companyia aèria. Això 
podria ser el cas d’una vaga del personal 
de seguretat de l’aeroport, per exemple.

La Copa del Rei del 2023 que tindrà lloc a la ciutat és una 
oportunitat per reivindicar el manteniment de les pistes 
arreu de la ciutat. L’estat actual és que hi ha moltes anelles 
trencades o zones amb el paviment aixecat, esquerdes, etc... 
Des de Juguem a Bàsquet volem entrar al ple per exposar 
les nostres idees, com la recuperació de la Lliga Escolar. 
Sempre s’ha dit que és el bressol del bàsquet i després no 
es demostra. Tenim els pavellons tancats a l’estiu, no es pot 
baixar a jugar al carrer perquè no hi ha espais habilitats, els 
espais que hi ha estan massificats... No volem que Badalo-
na sigui la “ciutat del bàsquet”, volem bàsquet a la ciutat.

“No volem que Badalona sigui la 
ciutat del bàsquet, volem bàsquet a 
la nostra ciutat”

José Hita
Juguem a Bàsquet

Visualitza 
l’opinió 
sencera 
en vídeo

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

@diaridebadalona 
a Twitter i Instagram

Envia la teva 
opinió en vídeo 

sobre l’actualitat 
de Badalona a: redaccio@diaridebadalona.com
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La Fundació Badalona Capaç, 
fundada el 1997, cumpleix 25 
anys de la seva constitució i amb 
motiu de la commemoració ha 
preparat tot un seguit d’activitats 
al llarg dels propers mesos on 
les persones amb DID són les 
protagonistes.
Amb el propòsit de continuar 
treballant per la millora de la 
qualitat de vida de les persones, 
Badalona Capaç dona el tret de 
sortida dels actes del 25è ani-

La Fundació 
Badalona Capaç 
compleix 25 anys

Foto: Badalona Capaç

versari el 16 de setembre amb 
la Festa de la Fundació. Es fa-
ran diferents actes on reuniran 
a totes les persones vinculades 
a la Fundació i que han fet pos-
sible la seva trajectòria durant 
aquests anys. A més, al novem-
bre se celebrarà les I Jornada de 
reflexió: Els professionals en el 
centre. Les persones l’objectiu 
al BCIN, una activitat adreçada a 
professionals del Tercer Sector i 
famílies amb persones amb DID.

Can Ruti és un dels deu 
hospitals espanyols escollits per 
HIPRA per iniciar la seva vacuna 

Foto: Hospital Germans Trias i Pujol

Amb l’objectiu d’ampliar els estudis 
sobre la vacuna contra la Covid-19 
que desenvolupa la farmacèutica 
biotecnològica HIPRA, tindrà lloc 
un assaig clínic per avaluar la im-
munogenicitat i la seguretat d’una 
vacunació de 4a dosi amb la va-
cuna d’HIPRA. Aquest estudi serà 
destinat a persones vacunades 
prèviament amb tres dosis de la 
vacuna Pfizer o amb dues dosis de 
la vacuna Comirnaty més el boos-
ter de la vacuna d’HIPRA, que es va 
administrar en el marc de l’assaig 
clínic anterior de fase IIb.

200 persones voluntàries 
L’assaig servirà per completar els 
resultats que la vacuna d’HIPRA ha 
obtingut fins ara. A l’estudi partici-
paran 200 voluntaris i en aquesta 
part de l’assaig hi participaran 10 
hospitals espanyols.
 Els 10 centres iniciaran l’assaig un 

cop rebuda l’aprovació de l’Agèn-
cia Espanyola de Medicaments i 
Productes Sanitaris (AEMPS) i el 
Comitè d’Ètica i Investigació de 
Medicaments de l’Hospital Clínic 
de Barcelona. Es preveu que l’es-
tudi comenci a finals d’estiu. Les 
persones que vulguin participar a 

l’assaig han d’haver rebut 3 dosis 
de Comirnaty (Pfizer) (l’última 
dosi administrada entre els darrers 
6 i 12 mesos) i no deuen haver 
passat la Covid-19. Cada hospital 
ha habilitat un espai a la seva web 
perquè les persones interessades 
es puguin inscriure.

Els Encants del Gorg 
reobriran el dimarts dia 13 
de Setembre
Comença una nova etapa on cal saber si 
Els Encants del Gorg tindran tant d’èxit 
com els mesos d’estiu.
Cada dimarts al matí hi trobarem una tren-
tena de llocs de venda al mig de la rambla 
del Gorg i serà aquest pròxim 13 de setem-
bre quan tornaran els paradistes a donar el 
millor servei a la ciutadania.
Cal destacar que s’incorporaran algunes 
parades noves, com per exemple una de 
làmpades, una altra de cortines, etc.
Aquesta prova pilot per dinamitzar comer-
cialment la zona del Gorg està aconseguint 

molts bons resultats i tot apunta que tindrà 
continuïtat en el temps.
En aquesta nova etapa hi haurà promo-
cions, tiquets de descomptes, sorteig de 
paneres de fruita i de cara a Nadal molta 
animació infantil.
Segons paraules del president de L’Asso-
ciació de Marxants de Badalona, Rafael 
González: “tenim molta il·lusió per aquest 
projecte, i estem esperant que entri en 
funcionament el nou Cap del Gorg perquè 
acabi de consolidar-se com els millors En-
cants de la ciutat.”

Núm. 746 Del 08/09 al 21/09/2022
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El Tennis Club Badalona és un club amb quasi 50 anys d’història. Ofereix una 
àmplia gamma de serveis en un entorn únic en continua renovació i millora.
L’entitat ha fet un gran esforç per adaptar els serveis i les instal.lacions a la nor-
mativa vigent amb els àmbits de d’accessibilitat, medi ambient, contaminació 
ambiental i lumínica (la il.luminació de totes les pistes i unitats és de tecnolo-
gia LED), seguretat. higiene i protecció d’usuaris.

La millor oferta 
esportiva i d’oci 
de badalona

Pel club cadascuna dels serveis i les instal.lacions són importants 
però el pàdel és l’esport que està mostrant més progressió tant en 
nombre d’usuaris com d’instal.lacions. El club compta amb 10 pis-
tes de pàdel a l’aire lliure amb llums LED de darrera generació i 
busquem introduir nous projectes perquè els nostres socis, socies, 
jugadors i jugadores se sentin com a casa.

Mensualment organitzem tornejos de caps de setmana per a totes 
les categories i americanes (tornejos de molt curta durada) per a 
tots els nivells els divendres al vespre i els caps de setmana.

Cal destacar l’auge d’aquest esport amb el nombre de jugadors fe-
derats que ja supera els 160 jugadors que representen el nostre 
club arreu de Catalunya.

EL PÀDEL

EL TENNIS
Des de l’escola de tennis del Tennis Club Badalona, sempre hem 
apostat per la formació com a font de renovació de la nostra massa 
social i ha estat i és una tradició en el nostre Club, des de fa molts 
anys, la formació a les nostres escoles de persones i esportistes.

En el curs 2021/2022 malgrat les dificultats del COVID-19 vam 
aconseguir incrementar el numero  d’alumnes inscrits amb nous 
programes i tornejos per a cada categoria.

A l’escola de tennis, el projecte iniciat el curs passat 2021-2022 
sota la direcció de José Luis López Caballero s’ha consolidat i 
s’imparteix un atractiu i modern programa d’entrenament per part 
d’un excel·lent equip de monitors professionals i altament quali-
ficats.

A la nostre escola de tennis aquesta nova temporada 2022- 2023 
, els alumnes disposen d’una àmplia oferta per poder adaptar-se a 
la disponibilitat de cadascun d’ells. Els nens a partir de 4 anys ja 
es poden inscriure en les diferents categories de: Mini (4-6 anys), 
iniciació i perfeccionament (a partir de 7-14 anys) i competició 
(des de benjamins fins a juniors).

Un altre novetat és l’augment del dies dedicats als nens/es de mi-

@tcbdnpadel

@tcbdntennis

Volem destacar els dos ascensos aconseguits la temporada passada 
dels equips A i B masculins i el títol de Copa Catalunya aconseguit 
pel Federat Femení.

Un altre servei que té molt d’èxit al nostre club és el servei de clas-
ses particulars i d’escola de pàdel. Actualment comptem amb una 
escola amb més de 120 alumnes, referència a la zona, i els nostres 
sis monitors formen a tot tipus d’usuari de pàdel per millorar el seu 
joc.

Per altra banda el club integra tota la població de Badalona i rodalies 
i és per això que s’han iniciat cursets per alumnes amb necessitats 
especials,  que gaudeixen del nostre club i dels esports que es prac-
tiquen en el nostre entorn únic.

Oberta l’inscripció de socis!!!

nitennis i cursos d’adults, en aquest cas el servei nou es de dilluns 
a dissabte. A més a més, incorporem un nou programa de compe-
tició Next Gen Competition, de dilluns a divendres de 16h a 18h, a 
un preu molt competitiu.

El Club, programa un ampli ventall de competicions perquè els 
nostres alumnes puguincompetir tant en tornejos individuals, com 
en competicions per equips que representin al T.C. Badalona.

Algunes de les competicions en les que hem participat aques-
ta temporada han estat, la lliga catalana, la lliga comarcal amb 
quatre equips dels quals dos s’han classificat per la fase final. 
En la categoria cadet femení de la lliga del Barcelonès hem 
arribat a semifinals i en una nova lliga Sumatennis l’equip 
aleví femení format per Carlota Ruiz i Paula López han sigut 
les campiones. A nivell individual destaquem els tres  torne-
jos guanyats per Valentina Olivares en la categoria benjamí 
femení.

Us convidem a visitar-nos, a conèixer les nostres instal·lacions i 
programes d’entrenament i a participar a les jornades de portes 
obertes que celebrarem, on els vostres fills podran gaudir i posar a 
prova la seva actitud en el tennis.
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Divendres 9 de setembre
Teatre: “Adaptació del 
Parc de les Magnòlies“ 
Teatre el Círcol (20h)

Dissabte 17 de setembre 
Concert: “Versión imposi-
ble”
Sala Sarau (23:30h)

Del 8 al 11 de setembre-
Festa Major de Sant Adrià
Sant Adrià de Besòs

Dijous 8 de setembre
“El procés de desconta-
minació de la façana ma-
rítima” Museu BDN (19h)

Dissabte 10 de setembre 
Concert: “Tribut grup mu-
sical Hombres  G”
Sala Sarau (23:30h)

Fins el 21 de setembre 
Exposició: “Gres dàigüa”
Espai Betúlia 
(10 a 20:30h)

Dimarts 20 de setembre
Recital de poesia: “La 
punxada del passat” 
Museu Badalona (10h)

Divendres 9 de setembre
Concert: “Tribut Elvis” 
Sala Sarau (23:30h)

Del 9 al 18 de setembre
Circ: “Circo Sobre Agua 2”
Pl. del President Tarradellas. 
Diferents horaris.

El teatre Zorrilla enceta la seva 
temporada amb l’Oreneta, es-
crita per Guillem Clua i dirigida 
per Josep Ma Mestres, una obra 
que parla de la culpa, el dolor, la 
incomunicació i, per damunt de 
tot, d’un tema tan universal com 
és l’amor. L’obra ha estat estrena-
da ja en una quinzena de països i 
es consolida com a un dels títols 
més internacionals de la drama-
túrgia catalana.
Explica la història de la senyora 
Amèlia, una professora de cant 
que rep a casa seva un home jove 
que vol millorar la seva tècnica 
vocal per cantar al memorial de 
la seva mare morta recentment. 
Ben aviat es descobreix que la 
cançó triada, «L’oreneta», té un 
significat especial per als dos 

L’Oreneta de Guillem Clua fa 
aixecar el vol de la temporada
Un dels títols més internacionals de la dramatúrgia 
contemporània catalana
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personatges, que aniran des-
granant detalls del seu passat, 
marcat per un atemptat terro-
rista de signe islamista que va 
patir la ciutat l’any anterior.

Una temporada més, els espec-
tadors del teatre Zorrilla tenen a 
la seva disposició els dos abo-
naments per veure 5 espectacles 
per 75 euros.

Circo Alegría presenta 
l’espectacle ‘Circo Sobre 
Agua 2’ aquest dissabte

La companyia Circo Alegría s’ins-
tal·la a la ciutat aquest dissabte 9 
de setembre fins el dia 18 en una 
carpa climatitzada situada a la 
plaça del President Tarradellas. 

L’espectacle contarà amb el 
primer oceà hologràfic 3D a la 
pista d’un circ convertint-la en 
una piscina amb 24.000 litres 
d’aigua.

Dijous 15 de setembre  
“La transformació de la 
façana marítima I de les 
xemeneies”. Museu (19h)

Del 08/09 al 21/09/2022
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La Penya es prepara per l’exigent 
inici de temporada

L’amistós del passat dissabte con-
tra el Girona - en què vam poder 
veure qualitats dels nous fitxat-
ges, però també mancances- va 
servir per veure el nivell inicial 
de l’equip. La falta de ritme i la 

Foto:  D.Grau /CJB

presa de no decisió correctes en 
atac van ser els punts negatius 
dels verds-i-negres. La Penya ha 
disputat el segon amistós contra 
el Valencia Basket, a Salou, i per 
posar punt i final tancar el tríptic 

de partits de preparació el dime-
cres 14 de setembre a Hospitalet, 
de nou contra el Bàsquet Girona.
La posada real en escena serà el 
dimarts 20 de setembre quan el 
Joventut disputi el primer partit 
oficial de la temporada 22/23. 
Serà les semifinals de la Lliga Ca-
talana contra el Bàsquet Manresa, 
18:45h a Tarragona). En el cas de 
la victòria, l’endemà dimecres ju-
garia la final contra el guanyador 
del Barça-Girona.
Uns dies després, la Penya via-
tjarà cap a Sevilla per jugar les 
semifinals de la Supercopa ACB 
contra el Barça el dissabte 24 a les 
18:30.
Després d’aquests gran ventall 
de partits, els de Badalona debu-
taran a la lliga el divendres 30 de 
setembre, a l’Olímpic, contra el 
Surne Bilbao Basket. Respecte a 
la competició europea, en què la 
Penya parteix com la màxima fa-
vorita, el debut també serà a casa 
el dimarts 11 de setembre a les 

La Lliga Catalana i la Supercopa ACB seran les dues 
competicions que posaran a prova la plantilla

El dia de la diada, el diumenge 
11 de setembre a les 18:30, la 
Penya es presentarà davant els 
aficionats en el partit amistós 
al Palau Olímpic contra el Par-
tizan de Zeljko Obradovic i Jo-
sep Maria Izquierdo. Serà sens 
dubte el partit més exigent de la 
pretemporada, ja que els serbis 
són equip d’Eurolliga i amb ju-
gadors d’enorme talent.
Els socis del Joventut podran 
veure en directe els nous fitxat-
ges (Henry Hellenson, William 

La Penya es presentarà 
davant l’afició contra el 
Partizan d’Obradovic

Foto:  Eurocup

Howard i Kyle Guy) més els 
dos joves fixes a la plantilla 
(Maronka i Yannick Kraag) 
contra un rival sempre espe-
cial, Obradovic.
També es podran veure en 
directe les noves equipacions 
d’aquesta temporada. Els afi-
cionats verd-i-negres han 
expressant el seu desacord 
en les samarretes, argumentat 
que no es recupera la franja 
horitzontal i que la llarga es-
pera no ha valgut la pena.
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Carles Duran ja té els seus jugadors i 
l’staff tècnic a punt per a la temporada
El cos tècnic es manté intacte després gran temporada anterior
La Penya ha perdut peces que no volien que 
marxessin, com Derek Willis o Vladimir Bro-
dziansky, o que ha hagut de tallar jugador per 
buscar un nivell de competitivitat més alt, 
parlem de Ferran Bassas i Brandon Paul. 
La idea era buscar al mercat jugadors de 
perfils similars per tal de no canviar l’es-
tructura de la plantilla: interiors físics i que 
puguin obrir el camp (Hellenson i William 
Howard) i un referent exterior, necessari per 
aportar punts i joc (Kyle Guy). La direcció 
tècnica també ha fitxat dos joves (Suurorg 
i Buljan) que estaran amb el vinculat Prat 
però dinàmica primer equip. 

Ante Tomic

Alçada: 217 cm
Nacionalitat: CRO
Lloc de naixement: Dubrovnik
Data de naixement: 17/2/1987

Pivot

8888

Foto: X.G

Guillem Vives

Alçada: 192 cm
Nacionalitat: ESP
Lloc de naixement: Barcelona
Data de naixement: 16/6/1993

Base

1616

Foto: X.G

William Howard Joel ParraAndrés Feliz Simon Birgander

Alçada: 203 cm
Nacionalitat: França
Lloc de naixement: Montbrison
Data de naixement: 
25/10/1993

Alçada: 209 cm
Nacionalitat: Suècia
Lloc de naixement: Kvistofta
Data de naixement: 
23/10/1997

Alçada: 202 cm
Nacionalitat: ESP
Lloc de naixement: Barcelona
Data de naixement: 
04/04/2000

Alçada: 183 cm
Nacionalitat: REP.DOM
Lloc de naixement: Santo 
Domingo
Data de naixement: 15/7/1997

Aler-Pívot AlerBase Pivot

4444353525252222

Pau Ribas Henry HellensonPep Busquets Kyle Guy

Alçada: 194 cm
Nacionalitat: ESP
Lloc de naixement: Badalona
Data de naixement: 2/3/1987

Alçada: 208 cm
Nacionalitat: EEUU
Lloc de naixement: Wisconsin
Data de naixement: 
17/01/1997

Alçada: 198 cm
Nacionalitat: ESP
Lloc de naixement: Granollers
Data de naixement: 2/3/1999

Alçada: 188 cm
Nacionalitat: EEUU
Lloc de naixement: Indiana
Data de naixement: 
11/08/1997

Escorta PívotEscorta Aler

1111994422
Albert Ventura (C)

Alçada: 192 cm
Nacionalitat: ESP
Lloc de naixement: Badalona
Data de naixement: 
07/04/1992

Aler

1414

Dani Miret 

Edat: 37 
Temporades al càrrec: 5

Entrenador Ajudant

Pau del Tio 

Edat: 44 
Temporades al càrrec: 7

Entrenador Ajudant

Albert Cañellas 

Edat: 31
Temporades al càrrec: 2

Entrenador Ajudant

Adrià Delgado

Edat: 30
Temporades al càrrec: 6

Delegat

Dani Moreno 

Edat: 45 
Temporades al càrrec: 19

Preparador Físic

Clàudia Alba 

Edat: 27 
Temporades al càrrec: 4

Preparadora Física

Antoni Mora 

Edat: 61 
Temporades al càrrec: 4

Cap dels Serveis Mèdics

Dídac Masvidal 

Edat: 240
Temporades al càrrec: 4

Metge del primer equip

Albert Caballero 

Edat: 27 
Temporades al càrrec: 5

Fisioterapeuta

Carles Duran

Edat: 46 
Temporades al càrrec: 5

Entrenador

Maronka

Alçada: 202 cm
Nacionalitat: HU
Lloc de naixement: Skopje
Data de naixement: 
23/02/1998

Aler

5555
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Foto: Flash BDN

L’equip s’estrena a la lliga després d’haver 
quedat eliminat a la tanda de penals de la 
Copa Federació contra el Terrassa. Els es-
capulats van veure com el rival era superior 
en quasi tots els trams de partit, però van 
fer un bon treball en defensa per arribar al 
final del partit amb empat a 0 i disputar a 
la pròrroga. A l’inici del temps extra, David 
Jiménez va avançar el Terrassa, però el CF 
Badalona no es va rendir i al minut 110 
va marcar l’empat mitjançant Sergio Rey. 

A la tanda de penals, els badalonins van 
fallar-ne dos i els terrassencs cap.
El tancament de la pretemporada es va fer 
al camp de l’U.E. Sants. El conjunt dirigit 
per Santi Álvarez va tornar a perdre (1-0), 
però destaca que està molt content del ren-
diment i l’esforç de l’equip per preparar-se 
per l’inici de lliga.
D’altra banda, el Badalona Futur buscarà 
la segona victòria de la temporada al camp 
de l’Hércules dissabte 10 a les 20:00h.

C.F. BADALONA Ferran Pursals - redaccio@diaridebadalona.com24

Debut del CF Badalona de 
3a RFEF davant la Pobla de 
Mafumet

El Seagull tanca la pretemporada amb 
una derrota contra el FC Barcelona B 
Les gavines s’estrenaran aquest diumenge al camp del CD Riudoms

Foto: Flash BDN

Aquest passat diumenge, les jugadores del 
primer equip dirigides per José Antonio 
Ruiz van disputar l’últim partit abans de co-
mençar la lliga contra el conjunt blaugrana, 
un equip més treballat i talentós.

Foto: CFLloreda

El conjunt escapulat va haver de suar de 
valent per aconseguir el primer triomf de 
la temporada davant d’un rival molt sòlid.
L’equip local, entrenat per Oriol Alsina arri-
bava al debut amb poc rodatge – a causa 
que la plantilla es va tancar tard -, mentre 
que la UD Alzira portava més rodatge. I es 
va notar.L’equip valencià va començar do-
minant el partit, buscant obrir diferències 
a partir de xuts de mitja  distància. Sense 
fortuna ja que el porter local (Isaac Bece-
rra) va aturar els xuts sense gaires dificul-
tats. El ritme lent del partit feia dificultós 
als dos equips generar ocasions durant la 
primera part.La segona part va començar 

El Badalona Futur ja té la 
primera victòria al sac (1-0)

Foto:  CF BDN

Foto: CD Ebro

El conjunt badaloní, que ha debutat en la 
màxima competició estatal, ha tret un meri-
tori empat al sempre complicat camp de la 
Fundació Esportiva Grama. L’inici no va ser 
el més desitjat, la Grama va notar l’escalf 
del seu públic i va sortir amb un ritmé més 
alt que el conjunt de Kiku Parcerisas. Els 
colomencs van tenir dues oportunitats per 
avançar-se, però no va ser fins al minut 21 
que el jugador local, Izan, va rematar un cop 
de cap letal provinent d’un córner que va ser 
impossible d’aturar pel porter Salau.
La reacció va ser immediata, i el CF Badalona 
va atacar amb tot el potencial disponible. Van 
començar a realitzar bones combinacions per 
trobar el gol, que va arribar al temps afegir 
de la primera part. Després de l’aturada als 
vestidors, els colomencs van tenir fins a tres 
ocasions per sentenciar el partit, però la poca 
efectivitat va fer que el debut dels dos con-
junts el la Divisió d’Honor acabés en empat.
El següent partit del CF Badalona serà el diu-
menge dia 11, a l’Estadi Municipal contra el 
Sabadell.

GRAMENET - BADALONA

1 1

El juvenil del Badalona s’estrena 
a la Divisió d’Honor

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Cornellà  3 5 0
 2. Espanyol 3 4 1
 3. Barça  3 3 2
 4. Damm 3 2 1
 5. Badalona 1                1              1
 6. Ebro 1 1 1
 7. Fundació  Grama 1 1 1
 8. Huesca  1 1 1
 9. Zaragoza 1 0 0
 10. San  Francisco  1                0              0
 11. Girona 1 0 0
 12. Mallorca 0 0 0
 13. Europa 0 2 3
 14. Sabadell 0 1 2
 15. Nàstic Tarragona 0 1 4
 16. Constancia 0 0 5

 Fundació Grama 1 - Badalona  1
 Europa  2  -  Barça  3
 Cornellà  5 -  Constancia  0
 Sabadell  1 -   Damm  2
 Espanyol  4    -  Nàstic Tarragona  1
 Ebro  1 -   Huesca  1
                          Girona      (suspès)       Mallorca  
           San Francisco  0  -   Zaragoza  0 

Resultats Jornada 1

Propera Jornada 

 Badalona - Sabadell 
 Damm  -   Girona  
 Huesca -   Fundació Grama 
 Barça -   Ebro 
 Zaragoza -   Europa 
 Constancia  -  San Francisco 
 Nàstic Tarragona  -  Cornellà 
 Mallorca  -  Espanyol 

amb bons minuts pels locals, en què vam 
poder veure la primera ocasió de perill a 
peus de Soler. Poc després l’Alzira, va tenir 
una gran ocasió que va acabar sense sort. 
Amb empat al marcador, els entrenadors 
van moure peces del joc. Alsina va donar 
entrada a Peke – protagonista-. Quan més 
semblava que qui tindria més a prop la 
victòria seria el conjunt rival, una jugada 
individual per la banda de Peke va ser su-
ficient perquè Édgar Hernández marqués 
el primer i únic gol del partit. Després del 
gol, el Badalona Futur va anar a assegu-
rar la victòria, plantant una línia defensiva 
amb 5 homes

Les badalonines van sortir disposades a ju-
gar un partit de tu a tu contra el Barça, però 
la qualitat individual de l’equip entrenat per 
Óscar Belis es va notar quan només havien 
passat 8 minuts de partit i el resultat era 

de 0-2 per les rivals. Tot i la gran diferèn-
cia, l’equip no es va rendir i va continuar 
atacant, tenint bones ocasions - com la de 
Gordo que se’n va per lleugera distància del 
travesser-. El Barça va tenir una altra ocasió 
i no va perdonar a la portera Debho, fent 
augmentar la distància 0-3 a la mitja part.
A la segona part el ritme va baixar i el nivell 
es va igualar en certs moments. El Barça 
amb el partit sentenciat,  va permetre un 
Seagull més ofensiu, que va marcar l’únic 
gol del partit al minut 80, mitjançant un bon 
gol de falta de Delba. Amb 1-3 al marcador, 
les blaugranes van tancar el partit amb un 
xut per l’escaire posant l’1-4 final.
Les gavines han acabat la pretemporada. La 
conclusió ha estat bona: el joc ha millorat i 
la plantilla (quasi tota nova) s’ha adaptat bé.
El Seagull debuta a la lliga el pròxim dis-
sabte dia 10 a la Primera Nacional Feme-
nina - Grup 3- al camp del CD Riudoms el 
diumenge a la tarda.
L’equip és conscient que està aparellat en 
un grup complicat, desplaçant-se a Aragó, 

Illes Balears i resta d’Espanya, però con-
vençudes que poden lluitar per a les places 
de dalt.

El filial enllaça la segona seguida
Per la seva banda, el segon equip de les 
‘gavines’ va sumar el segon triomf seguit a 
Primera Catalana després de superar la UE 
Figueres a Vilatenim (2-5). Tres punts que 
confirmen el gran inici de lliga del conjunt 
de Jesús Delgado i que denoten les evidents 
intencions de voler mantenir-se aquest curs 
a prop de les primeres posicions. La re-
estructuració de la futura Segona Divisió 
podria beneficiar el segon classificat amb 
una plaça d’ascens a Preferent Femenina. 
Ara mateix, l’Amateur B blau és quart amb 
17 punts - més un partit menys -, i a una 
distància de 8 punts del Santa Susanna, 
segon classificat. Les petitones del Benjamí 
van guanyar el seu pr vhgj bkzhvjdbkhszjk 
bvhjfdkbshz vkbhfdjksbzkdfgzkfsasazk imer 
partit de lliga davant la PBB La Roca a Mon-
tigalà.Foto:  CF BDN
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Gaudeix de les declara-
cions en vídeo
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La Copa Badalona es torna a jugar, tres anys 
després, per l’aturada de la pandèmia 
La competició començarà el dijous 8 al pavelló Casagemes - Albert Esteve

La plataforma local ‘Juguem a Bàsquet!’ 
visibilitza els problemes existents en les 
pistes esportives descobertes

PER LA 
DEFENSA DEL 
BÀSQUET AL 
CARRER

Foto: Estat en la que es troben les cistelles de Canyadó, mítica pista d’Street Ball.

Les diferents entitats esportives de la ciu-
tat disputaran la 34ena edició de la Copa 
Badalona de bàsquet. L’edició d’enguany 
tindrà lloc els dies 8, 9, 10 i 11 a diferents 
pavellons municipals de la ciutats. Els re-
cintes que reben la Copa Badalona són: 
La Plana, al Poliesportiu de Llefià, Casa-
gemes - Albert Esteve i Països Catalans 
(que ja porta 2 anys amb legionel·la, sent 
impossible l’accés a les dutxes i fonts).
Recordar que l’última edició femenina, 
les campiones van ser el Sant Andreu de 
Natzaret. La Copa Badalona d’aquest any 
posa l’AE Minguella i l’UB Llefià - ascens 
a Primera Catalana - com les aspirants al 
títol. Cal recordar que el Club Joventut 
Badalona no és l’equip de la Lliga Cha-
llenge - ja que tenen la seva propia Lliga 
Catalana -, sinó les juniors preferents. La 
final de l’edició femenina serà diumenge 
a les 19h.
Respecte a l’edició masculina el Bàsquet 

Círcol és el vigent campió del torneig i 
torna a ‘priori’ favorit a aixecar el trofeu. 
Serà una Copa Badalona molt igualada 
i competida, en què 4 equips són Copa 
Catalunya i altres 5 de Primera Catalana. 
Enguany, la notícia negativa es la no par-
ticipació del CB Sant Josep ja que no ha 
pogut formar un equip sènior masculí.  La 
final de l’edició masculina serà diumenge 
a les 17h.
Els clubs participants són els següents: 
l’AE Minguella, l’Associació Bàsquet Bu-
falà, l’AE Badalonès, l’UB Llefià, el Círcol, 
el Club Joventut Badalona, els Maris-
tes Ademar, l’AEE Col·legi Cultura, l’AE 
DOSA Badalona i el CB Sant Josep.
També es recupera la Copa Badalona de 
Minibàsquet, que es disputarà el cap de 
setmana del 24 i 25 de setembre al Poli-
esportiu de Montigalà i no al Casagemes 
- Albert Esteve com s’havia disputat en 
els darrers anys.

El bressol del bàsquet és Badalona i no 
hi ha dubtes. És l’esport més aclamat pels 
ciutadans i es plasma en l’èxit del Joven-
tut de Badalona i en tots als clubs federats 
i lleure que hi dediquen hores. La manca en 
el manteniment de les instal·lacions espor-
tives i la deixadesa de les pistes urbanes ha 
comportant certa impossibilitat de praticar 

bàsquet a la ciutat.
Ja fa unes setmanes que les xarxes socials 
van denunciar i expressar queixes perquè 
l’Ajuntament de Badalona havia retirat les 
cistelles de la pista situada a la plaça Valentí 
Almirall, al barri de Lloreda, degut a que el 
veinat s’havia queixat pels sorolls que ge-
nerava el bàsquet i el seu entorn. 

El ressò mediàtic va ser tan gran que els 
amants d’aquest esport coincidien en la 
mateixa crida: som el bressol del basquet-
bol, la capital del bàsquet i els amfitrions de 
la Copa del Rei i ens treuen l’indispensable 
per a la pràctica esportiva. La resposta de 
la part política no va trigar en arribar; en 
menys de 24 hores les cistelles tornaven a 
estar disponibles al·legant que s’havien tret 
només per poder fer unes medicions i ins-
talar nous taulells que facin menys soroll.
Arran d’aquesta problemàtica, ha nascut la 
plataforma “Juguem a Bàsquet!” amb l’ob-
jectiu de denunciar l’estat dels espais pú-
blics de bàsquet de la ciutat.
Els portaveus i membres del projecte són 
Antonio Alba i José Hita i expliquen que el 
seu motiu principal per el qual van llençar 
aquest projecte és buscar el manteniment 
de les pistes d’arreu de la ciutat. A part, re-
calquen que la ciutat de Badalona té actual-
ment incentius molt grans com són l’edició 
de la Copa del Rei a la ciutat i la subvenció 
d’ 1’5 milions d’euros per part de la Diputa-
ció de Barcelona, que sumats als esforços 
polítics poden tornar a convertir Badalona 
en una ciutat referent i modèlica en bàsquet.
La plataforma senyala a l’Ajuntament com 
el responsable del manteniment de les pis-
tes urbanes, i demana que no sigui gent 
altruista qui hagi de fer-ho. No obstant, hi 
ha pistes, com la mítica de Canyadó, on 
l’Associació de Veïns és la responsable de 
del manteniment d’aquesta pista esportiva.

Cada partit és una final per 
arribar viu el diumenge a la 
tarda a La Plana. Les sorpre-
ses són comunes a l’esport i 
més en l’inici de temporada. 
El bàsquet són 40 minuts 
d’exigència màxima i con-
centració, en què un mal petit 
tram et pot sentenciar.
Però com a tot, hi ha equips 
amb millor plantilla o ren-
diment que altres, i això els 
otorga ser favorits. És el cas 
del d’el Círcol en la compe-
tició masculina. La seva casi 
perfecta temporada - fases 
d’ascens per a pujar a EBA - 
i manetint més de mig bloc 
d’equip fa que arribin amb 
més rodatge i compactes. 

Círcol en el masculí i 
Minguella i Llefià en el 
femení, parteixen  com a 
favorits

També, però, el bon mercat de 
fitxatges dels Maristes Ade-
mar fa que siguin uns altres 
candidats encara que a les 
semifinals s’haurien de trobar 
- a priori - el Minguella que 
ve de pujar a Copa Catalunya 
i amb gran confiança.
En el femení, els ascensos i 
les grans temporades de la 
Minguella i Llefià fa que si-
guin les aspirants, tot i que 
es trobarien en una hipotèti-
ca semifinals i d’aquesta en 
sortiria la candidata. Recor-
dem que el Joventut Femení 
no participa amb el Sènior i 
en el seu lloc participaran a 
la Copa Badalona Femenina 
l’equip Júnior.

BONAVISTA CONGRÉS

LLEFIÀ COLL I PUJOL

CANYADÓ

QUADRE MASCULÍ

QUADRE FEMENÍ
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Èxit en la primera Fira de l’Esport destinada al 
coneixement d’altres esports de la ciutat
Els participants, deprés de la gran rebuda, ja pensen en la següent edició

Foto: Representants d’entitats participants a la Fira

L’esdeveniment es va poder visitar des de 
les 9 del matí fins les 21 de la nit nombro-
ses activitats per a donar a conèixer les di-
ferents pràctiques esportives que es poden 
realitzar a la ciutat, així com conèixer de 
ben a prop les entitats. La gent que s’hi va 
acostar va poder gaudir des del rem amb 
ergòmetres, iniciació tir amb arc, tennis 
platja, korfbal, escacs, cricket, kickboxing, 
flag football, atletisme, entre altres.
L’objectiu d’aquesta fira, va ser que els 
ciutadans i/o esportistes de Badalona, 
coneguin el teixit associatiu esportiu 
de la ciutat, i sàpiguen a quin lloc s’han 
d’adreçar per a practicar un esport. Un 
dels altres objectius de la Fira de l’Esport 
era l’oportunitat a conèixer aquells esports 
minoritaris que no són de gran visibilitat i 
que la gent sigui conscient del gran ven-
tall esportiu que es practica a la ciutat de 
Badalona. 
La fira va comptar des de l’obertura amb 
un espai destinat a xerrades i conferèn-
cies - de manera gratuïta -. diriges cap a 

esportistes, entrenadors i ciutadania. Però, 
el més destacat i impactant de l’esdeveni-
ment va ser l’enorme rocòdrom de dues 
columnes  amb tirolina més el pont tibetà 
de vuit metres.

Els assistents de la fira van poder desca-
rregar-se un llibre digital en què van tro-
bar la informació més rellevant i una breu 
descripció detallada de les activitats que 
es desenvolupen.

- Molts ciutadants 
van veure i practicar 
diferents esports de 
la ciutat.

- L’Ajuntament fa 
una valoració molt 
positiva de la mostra 
d’entitats esportives.

- Les entitats 
participants pensen 
en la següent edició 
de l’any que ve.
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Gran participació del CTT 
Badalona a l’Open de Vic

El badaloní Joan Granados va que-
dar, el passat diumenge dia 4, sots-
campió a l’Open de Vic en la cate-
goria benjamí. El jugador del CTT 
Badalona va fer un torneig brillant 
només cedint la final contra Rafa 
Martínez en un partit molt ajustat 
que es va decidir per la mínima.
Granados, segon cap de sèrie del 
torneig, va dominar tota la fase de 

Torna la Ruti Beach 
Volley 6.0 de residents 
de Can Ruti

Foto: RUTI VOLLEY

Després d’estar aturat dos anys per la 
pandèmia, tindrà lloc els propers 24 i 25 
de setembre entre les 9h del matí i les 
18h de la tarda a la platja de la Donzella 
de Badalona. El torneig de Metges i met-
gesses residents de l’Hospital  Germans 

Trias de Badalona serà obert també a re-
sidents d’altres centres hospitalaris.
La idea d’organitzar aquesta competició 
va sorgir per a donar a conèixer l’hos-
pital badaloní i també per promoure la 
zona de Badalona.
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 Àries (21/3 al 20/4)
Si amb la parella les coses estaven aturades o us 
havíeu deixat de parlar per algun motiu, entreu en 
una etapa més comunicativa. Poses una mica més 
d’atenció a l’economia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Previsions astrològiques per Roser BonaJordi Garcia es proclama 
subcampió de triatló

va consistir en fer 1 quilòmetre i mig de 
natació, 40 quilòmetres en bicicleta i 10 
quilòmetres de cursa a peu, un total 51 
quilòmetres i mig. 
El triatleta del Club Natació Badalona 
va firmar la distància olímpica amb una 
marca de 1 hora i 43 minuts, quedant-se 
a 20 segons només del guanyador, David 
Castro. El badaloní, que va fer bronze en 
aquesta mateixa prova l’any passat, es 

Es corre la Cursa de la 
Dona ajornada pel Covid

Foto: Bubo Sports

El diumenge 4 de setembre va tenir lloc 
La Cursa de la Dona, organitzada per BS 
Events amb el suport de l’Ajuntament de 
Badalona. 
El motiu i la crida de la celebració va ser 
el recapte de diners per a la investigació 
contra el càncer de mama per l’Institut 
Català d’Oncologia i la cursa va tenir bona 
resposta per part de la gent.
El 83% de les 1.300 persones inscrites 

eren dones. Així ho asseguren els or-
ganitzadors de la Cursa de la Dona, BS 
Events. Ja sigui corrents, amb cadira de 
rodes o bé pas lleuger, el més de miler de 
persones que s’hi han apuntat han pogut 
completar el recorregut, els 5 quilòmetres 
per al litoral marítim badaloní. 
Ara només falta saber quin va ser la quan-
titat total recaptada i de quan serà la do-
nació a l’Institut Català d’Oncologia.

prepara per la Copa del Món que es dispu-
tarà el següent 11 de setembre a la Repú-
blica Txeca. L’objectiu de Garcia és intentar 
estar entre els 15 primers, sumar el màxim 
de punts possibles i somiar i lluitar amb 
una possible classificació als Jocs Olím-
pics de París 2024.
També, Albert Garcia del Club Natació Ba-
dalona, va participar en aquesta prova, que-
dant 8è i millorant el resultat passat

grups, passant directament a les 
semifinals. El pas previ a la final 
va ser contra un palista d’Aragó 
que en certes fases del partit van 
ser més ajustades.  
La final va ser contra el primer cap 
de sèrie, Rafa Martínez del CTT 
Cambrils. Es va decidir al cinquè 
set.El següent torneig serà l’Open 
d’Olot el dissabte 17 de setembre.

Foto: CTT Badalona

Foto: triatlon.org
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