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Adéu a la 
Lliga Catalana
El Joventut tindrà una altra oportunitat de guanyar al 
Barça aquest dissabte a la Supercopa ACB (21:30h)

Foto. penya.com
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Si algun cop has pujat per la riera de Canyet, 
ben segur que t’has fixat en el canal d’aigua 
que deixes a la teva esquerra. Aquesta aigua 
segueix el seu curs fins a una claveguera i 
desemboca directament al mar. No us heu 
preguntat mai d’on surt? La resposta no està 
clara: l’últim estudi és de fa més d’una dè-
cada en el que s’assenyala que l’aigua porta 
clor, és a dir, que en part prové de la pèrdua 
d’una canonada d’aigua tractada. A més, 
aquesta aigua surt directament d’una font 
que neix d’una mina d’aigua de la masia de 
Can Coll, a la Torre de Codina. En detectar 

aquesta pèrdua, ATLL es va comprometre a 
fer unes obres de forma immediata per re-
parar la canonada. Som a 2022 i, segons 
la mateixa empresa ATLL, les obres encara 
no han iniciat el seu darrer tram. Cap estudi 
ni de l’Ajuntament, ni de l’empresa Aigües 
Ter Llobregat, pot determinar quants litres 
d’aigua exactes es perden al dia.

La reparació de la canonada
La canonada és de difícil reparació, ja 
que porta l’aigua des de la potabilitzadora 
del Ter, a Cardedeu, fins a la de Trinitat i 

MÉS D’UNA DÈCADA 
PERDENT AIGUA
L’any 2024 s’acabaran les obres d’una canonada d’ATLL 
que segueix llençant al mar litres d’aigua cada dia 
per la riera de Canyet
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conforma una de les artèries de distribució 
d’aigua de Catalunya. No es pot deixar fora 
de servei per fer reparacions, ja que deixa-
ria d’abastir a gran part Barcelona i roda-
lies. Per això, les obres han consistit en la 
construcció d’una canonada paral·lela que 
actualment encara està en construcció, i li 
falta del darrer dels quatre trams que per-
metrà fer el desdoblament. És un tram d’uns 
6 quilòmetres que actualment està en fase 
d’informació pública.
Els litres i litres que es perden cada dia per 
aquesta riera no es poden calcular de forma 

exacta. El darrer estudi del 2008 marca que 
al llarg de tota la canonada que va de Car-
dadeu a la Trinitat hi havia 12 fugues que 
perdien 11 milions de litres al dia. Quan es 
va fer aquesta canonada es van afectar algu-
na de les mines, inclús el mateix propietari 
de Can Coll es va posar en contacte amb 
l’Ajuntament. Des de la regidoria de Medi 
Ambient del mateix Ajuntament desco-
neixien si s’havien fet les obres de reparació 
de la canonada.

Les solucions per la pèrdua d’aigua
Una de les solucions que es va trobar des 
del consistori en aquell moment va ser la 
construcció d’un dipòsit en el parc del G4 
situat al barri de Montigalà de Badalona i 
canalitzar una part de l’aigua. La resta de 
l’aigua no canalitzada és la que s’allunya 
de Can Coll cap al mar sense que ningú 
l’aprofiti. 
En episodis de calor i possible sequera 
que viurem al llarg dels pròxims anys 
costa entendre com es deixen escapar 
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litres d’aigua tractada i no s’aprofiten, com és el cas del 
dipòsit del parc G4 que es fan servir pels serveis de ne-
teja. Des de l’Associació de Veïns de Canyet denuncien 
que una de les possibles solucions per recaptar aquesta 
aigua seria a través d’un altre dipòsit com el de G4, en-

cara que això seria molt costós. 
Des de l’Associació de Veïns de Canyet, ens expliquen 
que “el problema va més enllà de l’aigua. Ens hem de 
fixar en on neix aquesta aigua, a la mateixa torra Codi-
na.” Asseguren que “les masies de Canyet són un patri-

moni cultural molt valuós a Badalona que fa anys que 
la ciutadania els hi gira l’esquena”. Una part lluny del 
centre i a prop de les muntanyes on sovint queden des-
connectades del Centre i de les decisions tant polítiques, 
com urbanístiques.
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Es torna al pla inicial que preveia construir 1.844 domicilis

La Generalitat fa marxa enrere en augmentar 
el nombre de pisos de les Tres Xemeneies

Les converses de l’Ajuntament i una part 
de l’oposició amb el Departament de Te-
rritori han facilitat l’aprovació del PDU. 
Aquesta acció implica la marxa enrere 
de la Generalitat a l’hora d’augmentar el 
nombre de pisos que hi havia previstos 
de construir a la zona de les Tres Xe-
meneies (de 1.844 a 1.959 habitacles). 
Fonts del mateix Govern indiquen que 
la decisió s’ha pres tenint en compte el 
parer de totes les administracions muni-

cipals, el Consorci del Besòs i les al·le-
gacions ciutadanes.
La Generalitat va plantejar en una modifi-
cació del pla inicial fer més pisos reduint 
la mida mitjana dels habitatges de protec-
ció oficial de lloguer. S’havia previst reduir 
la mida estàndard de 73 a 75 metres a 
entre 63 a 65 metres quadrats, d’aquesta 
forma augmentaven els pisos totals.
L’acció conjunta de Rubén Guijarro, Alex 
Montornés i Xavier García Albiol amb 

Les Tres Xemeneies de Sant Adrià

Territori serveix per fer realitat les de-
mandes de l’Ajuntament de Badalona i 
Sant Adrià que eren reticents amb el fet 
que creixessin en 115 domicilis més. El 
Primer Tinent d’Alcalde, Alex Montornès, 
ha volgut destacar “la bona col·laboració 
de la Generalitat i dels diversos actors 
que van participar a l’acord”. Montornès 
ens ha assegurat que “en moments com 
aquests es demostra que es poden acon-
seguir coses si treballem plegades per-
sones que podria semblar a primera vista 
que tenim posicions molt enfrontades”.

Ajornada la sessió informativa
A més, també hi havia prevista preci-
sament aquest dijous una sessió Infor-
mativa oberta a la ciutadania sobre la 
proposta definitiva del PDU de les Tres 
Xemeneies, però va quedar posposada 
per motius d’agenda dels representants 
de la Generalitat. La pròxima data de ce-
lebració de la Sessió informativa no ha 
quedat fixada.

Els Mossos d’Esquadra van desplegar un 
dispositiu durant el matí del dimarts dia 
20 de setembre de més de 200 agents a 
diverses ciutats del Barcelonès, el Vallès 
Oriental i el Maresme entre elles hi havia 
Badalona. Segons els mateixos Mossos 
d’Esquadra, l’objectiu de l’operació era la 
detenció d’una organització criminal que 
havien comès diversos robatoris i un se-
grest. Durant el matí hi va haver una sèrie 
de detencions i haurien fet un total de 10 
entrades a pisos, en els que hi ha Bada-
lona i Sant Adrià del Besòs. 

Nou detinguts en 
un dispositiu de 
200 mossos per 
un segrest i altres 
delictes violents

Dispositiu policial al barri de La Mina
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Entrevistem a Tomàs Fuentes, 
guionista que ha fet més de 
1.000 monòlegs per Andreu 
Buenafuente

“M’ofèn més 
que l’acudit 
sigui dolent a 
que toqui temes 
delicats”

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

Tomàs Fuentes és un veí del barri de 
la Lloreda (Badalona) que és guionista, 
monologuista i presentador del podcast 
La Ruina. Formant part durant molts 
anys de l’equip de la productora d’El 
Terrat, ha escrit més de mil monòlegs 
a Andreu Buenafuente. Des dels seus 
inicis es va incorporar a La Competèn-
cia, un programa de ràdio d’èxit amb el 
qual va aconseguir l’Ondas. Ha format 
part també de l’equip de l’Està Pas-
sant, redactor al digital Mundo Today, a 
programes de Centra Comedy, i recent-
ment ha iniciat també la seva carrera 
com a monologuista d’Stand Up.

Amb tota aquesta carrera i sent un 
dels referents en la comèdia en l’àm-
bit espanyol, et consideres famós?
Jo crec que no, el que es coneix com a fa-
mós, no. En el gremi del guió sí que se’m 
coneix, però els guionistes som els grans 
oblidats de la comèdia. Encara que tampoc 
em molesta gens. En la majoria de progra-
mes de comèdia hi ha un guió molt marcat, 
no són genis els presentadors, però s’ha de 
reconèixer que els millors moments són 
quan marxen de guió. Encara que per això 
n’hi ha d’haver un.

A Badalona tenim grans referents re-
cents de l’humor en català, com són 
en Toni Soler o en Quim Morales, però 

no s’ha acabat mai de consolidar una 
escena de comèdia com passa a al-
tres ciutats.
Estic molt atent de l’actualitat badalonina i 
l’escena dels monòlegs és una d’aquelles 
coses. El gran problema que tenim és la 
proximitat amb Barcelona, on hi ha una 
escena molt potent de bars i locals on es 
fa d’stand up i ‘micros oberts’. Aquí s’han 
intentat fer coses als xiringuitos de la pla-
tja, era una gran iniciativa que s’hauria de 
tornar a provar.

Badalona dins de l’humor té el tòpic 
que hi ha barris molt conflictius, amb 
un alt nombre de robatoris i delictes, 
i es tendeix a fer broma sobre això. 
Creus que s’han de fer servir aquests 
recursos a l’humor?
Sabem que no és veritat, és un tòpic que 
té tot l’extraradi de Barcelona. Encara que 
jo soc el primer a dir-ho. (riu) Els còmics 
no ens esforcem a desmentir-ho, però s’ha 
de deixar clar que és un tòpic. Els tòpics, 
penso, que no està malament fer-los servir 
en l’humor improvisat. En canvi, si parlem 
d’un acudit escrit, ja hem d’evitar aquests 
recursos tan fàcils. No ho sé, esforçar-nos 
una mica més.

Recentment, has començat a fer 
monòlegs i presentar un podcast, La 
Ruina, en el que improviseu molt, pre-

Gaudeix de l’entrevista 
en vídeo

“Els monòlegs als 
xiringuitos de la 
platja eren una 
gran iniciativa”

“Es pot fer broma 
sobre Badalona 
com a conflictiva, 
però és un tòpic”

fereixes això o ser guionista?
És com una joguina. Ara mateix m’ho pas-
so molt bé improvisant, però no canvio la 
meva feina de guionista per res del món. 
És la novetat. Soc guionista des del 2003 i 
m’agrada molt. Com a guionista sé les tèc-
niques i, en canvi, de vegades improvisant 
em sorprenc a mi mateix de coses que soc 
capaç de fer. Els monòlegs serien una fusió 
de les dues coses: soc jo parlant, però amb 
un guió.

En la societat actual que tothom ten-
deix a ofendre’s, ho teniu difícil per 
fer acudits sobre temes delicats?
No existeix comèdia sense ofendre a algú, 

tots els acudits ofenen o ridiculitzen algú. 
A mi, com a comediant, m’ofèn més que 
l’acudit sigui dolent a que toqui temes de-
licats. La meva estratègia a l’hora de fer 
acudits d’humor negre és primerament 
ridiculitzar-me, així després em tracten 
d’estúpid i al públic els hi fa gràcia. És 
molt important el context, el límit és la 
coherència amb mi mateix. Mai faria un 
acudit en una associació de minusvàlids 
sobre un minusvàlid.

Presentes La Ruina al costat del teu 
company Ignasi Taltavull que és un 
pòdcast que graveu en un petit esce-
nari. Ens enganyeu o és cert que im-
proviseu un 90% el temps?
Sí, sí. O el 100%. El pòdcast va que la 
gent ens explica una anècdota patètica, 
però divertida, que hagi passat durant la 
seva vida. Nosaltres no sabem que ens 
explicarà, és la gràcia. És improvisació 
pura. Com guionista m’ha fet certa ràbia. 
És competència meva, però és molt diver-
tit. Quan el públic que ho detecta que està 
sortint en aquell moment és molt agraït. 
Tant el Buenafuente, com a la Competèn-
cia són dos programes on està gairebé tot 
guionitzat, Repeteixo: els millors moments 
són els improvisats, però per arribar a la 
improvisació s’ha de crear un clima dins 
d’un guió. Un bon guió permet sortir-se 
d’ell i tornar.
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Tanca la temporada de platges 
amb els problemes de sempre

La temporada de platges s’ha tancat aquest passat 
diumenge 18 de setembre i des de l’Ajuntament 
s’han publicat unes dades que demostren que la 
bona meteorologia ha acompanyat aquest estiu. 
Els pocs dies de pluja al llarg de la temporada 
ha provocat que es donés una dada històrica: 91 
dies de bandera verda dels 107 de tota la tempo-
rada. Representa la xifra més alta de la dècada, 
només igualada el 2016. Tot i això, és una dada 
molt qüestionable, ja que el dubtós estat de l’aigua 
amb residus sòlids o brutícia en dies que hi ha-
via bandera verda ha estat habitual. Són molts els 
banyistes que es queixen del poc ús de la bandera 
vermella, utilitzada només en situacions molt ex- La platja de Badalona durant aquest estiu

cepcionals. S’ha hissat un total de 8 jorna-
des, un 7,5% dels dies, i la majoria de cops 
ha estat per episodis de tempestes.

Platja de gossos i Barca Maria
Enguany, l’estiu ha estat molt calorós, amb 
onades de calor fortes i prolongades que van 
propiciar que el nombre d’usuaris fos molt 
elevat. Un altre dels problemes de l’inici de la 
temporada es va trobar a la platja de la Barca 
Maria, a la qual, just abans de començar la 
temporada de bany, uns primers temporals 
la van deixar sense sorra i no ha pogut dis-
posar de tots els serveis. Des de l’Àrea de 
Medi Ambient i Sostenibilitat s’ha insistit 
que revertir la situació a la platja de la Barca 

La matinada del dimarts dia 20, tres per-
sones encaputxades i armades van entrar 
a robar en un bingo de Tortosa i van matar 
una treballadora del local. La dona, veïna 
de Badalona, va rebre un dels trets que 

Mor per un tret de bala una 
treballadora badalonina durant 
el robatori a un bingo de Tortosa 

Bingo de Tortosa on van tenir lloc els fets

van disparar els atracadors. Els Mossos 
d’Esquadra ja han identificat a als tres 
atracadors i han detingut a cinc perso-
nes sospitoses del robatori amb víctima 
mortal. 

Les fortes onades de calor durant l’estiu 
i l’augment del preu de l’electricitat han 
provocat que moltes famílies badaloni-
nes utilitzessin la platja com a un refugi 
climàtic, un espai per refrescar-se. Des 
de la mateixa Àrea de Medi Ambient i 
Sostenibilitat se’ns assegura que s’ha 
notat un augment de les persones, i ge-
neralment famílies, que es quedaven fins 
tard, passades les 10 de la nit, a la platja 
prenent la fresca. La situació evidencia la 
falta d’espais destinats a refugis climà-
tics. 

Una solució que arriba tard
Des del mateix Ajuntament s’està redac-
tant un pla d’adaptació per identificar 
i adequar diversos espais municipals 
transformant-los en refugis climàtics. La 
regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat 
i Benestar animal, Rosa Trenado, assegu-
ra que “està previst que s’acabi de redac-
tar el pla a finals d’any. A Badalona podria 
haver-hi uns 5 o 6 refugis climàtics per 
fer front a les altes calors durant l’estiu”.

La platja, la solució 
desesperada per 
la falta de refugis 
climàticsEpisodis d’onades de calor, l’aigua bruta i fortes tempestes

Maria és un dels principals objectius de cara 
l’any que vinent. Una de les novetats ha estat 
la posada platja de gossos que ha tingut una 
afluència diària de 100 gossos en les jorna-
des laborables i uns 150 els caps de setmana.

Núm. 747
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Can Ruti, l’únic hospital 
que segueix aprofitant les 
instal·lacions Covid d’urgència

Annex de Can Ruti construït per atendre pacièncients durant la crisi de la covid-19

Durant les primeres onades de la Covid, 
el Govern va presentar i va construir en 
un temps rècord cinc hospitals satèl·lit per 
fer front a la crisi pandèmica. Can Ruti és 
l’únic dels cinc que que segueix aprofitant 

aquestes instal·lacions mentre la resta estan 
infrautilitzats o semitancats. Aquests hospi-
tals van costar gairebé 66 milions d’euros 
públics i la idea d’aquests era aprofitar-los 
més enllà del moment d’urgència.

Una de cada tres persones 
infectades de covid-19 
i no vacunades no té 
anticossos al cap d’un any

Ho ha determinat un estudi de Can Ruti i 
ISGlobal segons una anàlisi de seropre-
valència realitzada a més de 1.000 per-
sones entre els 43 i els 72 anys. Aquest 
estudi ressalta la importància de vacu-

nar-se malgrat haver contragut el virus. 
Entre les persones vacunades només un 
2,1% no presentava anticossos en el mo-
ment de l’anàlisi i aproximadament l’1% 
havia tingut una infecció postvacunació.

Hospital de Can Ruti

Núm. 747
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De la manifestació del darrer dijous en fem una valoració 
molt positiva. Més de 200 persones van demostrar que la 
ciutadania està conscienciada amb la lluita per la reobertura 
de la biblioteca amb una data concreta. Durant tot l’octu-
bre, i fins que estigui oberta, des de la plataforma seguirem 
amb diverses mobilitzacions i actes culturals que anirem 
anunciant. L’espai alternatiu del Centre del Carme es va 
proposar ja fa uns mesos per substituir alguns serveis de 
la biblioteca, però per part de l’Ajuntament es va denegar 
perquè estava destinat únicament a sala d’exposicions. És 
una bona iniciativa, però és totalment insuficient. El punt de 
lectura, per exemple, no té una capacitat més enllà de 10-
15 persones. Les activitats programades al nou espai són 
destinades al públic infantil, la resta d’edats es veuen ex-
closes. L’ideal seria que s’obrissin altres espais. Nosaltres 
continuarem fent pressió, la setmana que ve anunciarem ja 
la primera activitat cultural per reivindicar la nostra lluita. 
No pararem fins que l’obrin.

“És vergonyós que no hi hagi una data de reobertura 
de Can Casacuberta. Anunciarem noves accions”

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

Núria Sabaté
Portaveu de Casacuberta 
Oberta

Visualitza 
l’opinió 
sencera 
en vídeo

La persona consumidora d’un servei té dret a ser atesa en català?

OPINIÓ DEL LECTOROFICINA DEL CONSUMIDOR

Sí, té dret a ser atesa en llengua catalana. 
L’article 128-1 del Codi de consum, es-
tableix que les persones consumidores, 
en les seves relacions de consum, tenen 
dret a ser ateses oralment i per escrit en 
la llengua oficial que escullin. Concre-
tament, les empreses i els establiments 
dedicats a la venda de productes o a la 
prestació de serveis que desenvolupen la 
seva activitat a Catalunya han d’estar en 
condicions de poder atendre els consu-
midors i consumidores en qualsevol de 

les llengües oficials de Catalunya. L’ex-
pressió “ser atès” significa l’obligació 
d’entendre, almenys, qualsevol persona 
consumidora que s’expressi en les dues 
llengües, sense que això comporti l’obli-
gació de parlar en una llengua o una altra.

@diaridebadalona 
a Twitter i Instagram

Envia la teva 
opinió en vídeo 

sobre l’actualitat 
de Badalona a: redaccio@diaridebadalona.com
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Divendres 23 de setem-
bre 
Concert: 
”O’Funk’illo”
Estraperlo (21:30h)

Diumenge 2 d’octubre
Teatre: 
“Tot esperant en Will”
Teatre Margarida Xirgu 
(20:00h)

Divendres 23 de setem-
bre Concert: “Tribut Dire 
Straits” Sultants of swin-
ng Sarau (23:30h)

Dijous 29 de setembre 
CINEMAPROP: RESERVOIR 
DOGS 
El Círcol (19h i 21h)

Dijous 22 de setembre 
Conferència: “La indústria i 
el tren a la façana maríti-
ma de Badalona” Museu de 
Badalona (19 h)

Dijous 29 de setembre 
Conferència: La masia de 
Ca l’Andal. Història i arqui-
tectura
Museu de Badalona (19 h)

Dimecres 5 d’octubre
Inauguració de l’exposició: 
“L’Odissea des del paper. 
Joma”
Espai Betúlia (19:00h)

Diumenge 2 d’octubre 
Concert de Muchachito, 
Joan Garriga, Willy Fuego 
i Madjid
El Círcol (19:30H)

Dissabte 24 de setembre
Concert: 
“Les millors versions” 
Hotel Cochambre
Sarau  (23:30h)

Dimecres 28 de setem-
bre Cinema: ”Escape 
room” 
Teatre Margarida Xirgu 
(20:00h)

El dissabte 1 d’octubre al teatre 
Margarida Xirgu, l’actor i direc-
tor Jordi Oriol, acompanyat de 

Jordi Oriol, Carles Pedragosa i Paula Malia a la ‘Mala Dicció’

Jordi Oriol torna a pervertir un 
clàssic de Shakespeare 
La ‘Mala Dicció’ arriba al teatre Margarida Xirgu
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Carles Pedragosa i Paula Malia, 
amb la complicitat del direc-
tor Xavier Albertí, ha pervertit 

Shakespeare per tercera vegada. 
Aquest cop, després de fer-ho 
amb Hamlet i La tempesta, li ha 
arribat el torn a Macbeth. L’es-
pectacle és una al·legoria sobre 
el poder de la paraula i el deliri de 
la imaginació i tracta una societat 
que asseguren que està encegada 
pel capitalisme actual. L’obra ser-
veix per iniciar un mes d’octubre 
ple d’espectacles per a tots els 
públics a Badalona. El diumenge 
2 d’octubre, la Cia Egos Petits 
presenta Tot esperant en Will. Un 
espectacle infantil que ajuntarà a 
tres clowns en un indret solitari 
per cantar i jugar intentant fer 
aparèixer grandeses i misèries de 
la humanitat. Un esbojarrat musi-
cal shakespearià que us sorpren-
drà fent un retrat humorístic de la 
condició humana.

L’opera Madama 
Butterfly, al cinema del 
Màgic Badalona

Escoltar i veure una filmació 
d’òpera en un cinema pot ser una 
experiència única. El dissabte 27 
d’octubre, els cinemes OCINE del 
Màgic Badalona acullen l’òpera 
Madama Butterfly de Puccini. 
“L’amor no mata, dóna la vida”. 
Això és el que diu una nit l’ofi-
cial Pinkerton a la jove geisha 

Cio-Cio-San sota el cel estrellat 
de Nagasaki. Una història en la 
qual tots dos aprendran que les 
paraules i promeses poden tenir 
conseqüències terribles. A més, 
la producció exquisida de Mos-
he Leiser i Patrice Caurier està 
inspirada en imatges europees 
del Japó del segle XIX.

Escena de l’òpera Madama Butterfly 
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El Joventut tornarà a jugar dissabte contra el Barça per un lloc a la final de la Supercopa

La Penya no aguanta l’embranzida 
del Barça a la Lliga Catalana (82-92)

La final de la Lliga Catalana no ha decebut. 
Els dos equips catalans més en forma es 
trobaven a la final després d’haver jugat 32 
finals anteriorment (13 per la Penya i 19 
pel Barça). A priori, per nivell de la plan-
tilla i fons d’armari, els blaugranes partien 
com a favorits, però la falta de ritme i de 

preparació podia fer créixer les oportuni-
tats de la Penya.
L’inici de partit ha tingut com a protagonis-
ta la Penya, en què ha dominat els primers 
8 minuts a partir de defenses tancades i 
aprofitant la superioritat en el joc interior, 
en què Tomic i Ellenson han estat els re-

Foto. penya.com

ferents. A la que el Barça s’ha vist en cert 
perill (10-19 avall) ha pujat una marxa i 
ha castigat els errors dels de Badalona - 
una antiesportiva de Pau Ribas i cometent 
un 2+1 -. La Penya, però, ha aconseguit 
imposar-se al primer quart tancant-lo amb 
una cistella a l’últim segon d’Andrés Feliz 
(21-17).
El segon període, com era d’esperar, ha co-
mençat amb una embranzida dels blaugra-
nes amb Kuric castigant des del perímetre. 
El Barça s’ha aconseguit posar per davant, 
però el nou fitxatge de la Penya, Henry 
Ellenson, ha estat el màxim protagonista 
de la primera meitat anotant 14 punts. La 
rèplica del rival ha estat immediata i l’es-
corta mallorquí Alex Abrines ha clavat dos 
triples consectius perquè el Barça marxés 
al descans 41-37 a dalt. La Penya ha pecat 
d’anotació des de la banqueta.
La segona part ha començat amb un des-
control absolut, sense atacs posicionals ni 
sistemes. Kyle Guy - que no havia aparegut 
en la primera meitat - ha anotat un triple i 
Tomic ha continuat sent referencial dins la 

pintura aprofitant el seu talent superior per 
apropar-se al marcador. Amb diferències 
mínimes, el moment de Cory Higgins ha 
arribat amb jugades individuals de qualitat 
i un Rokas Jokubaitis diferencial a camp 
obert. El Barça ha sabut aprofitar les 4 pèr-
dues de la Penya fent un parcial de 9-0. 
Simon Birgander ha anotat 5 punts seguits 
per retallar una diferència de dues xifres. 
59-68 pel Barça al final del 3er quart.
La diferència de 9 punts ha estat contro-
lada de manera còmoda pels blaugranes. 
No han donat intent de remuntada a la 
Penya en cap moment. Els primers mi-
nuts de partit ha estat una molla constant, 
en què la diferència oscil•lava entre els 
7 i 12 punts. Guy ha despertat anotant 8 
punts seguits, però Laprovittola també  a 
trobat el seu moment i Kalinic ha estat le-
tal amb 11 punts al 4rt quart.La Penya no 
s’ha rendit en cap moment, però les seves 
anotacions no seguien amb bones defen-
ses. Per acabar, Ante Tomic ha marxat amb 
molèsties, mirant la Supercopa de dissab-
te a l’horitzó.

La Fundació Badalona contra el Càncer 
va reunir el passat dissabte al pavelló La 
Plana un partit d’estrelles per una causa 
solidària: la recaptació de fons que es va 
enfilar fins a 2.430€.
Emblemes basquetbolístics de Penya i 
Barça es tornaven a trobar a pista des-
prés de molts anys. Els conjunt verd-
i-negre comptava amb els campions 
d’Europa Iván Corrales i Dani Pérez, a 
més de Carles Marco, Jordi Llorens o 

Dos clàssics del bàsquet 
català units contra el càncer

Foto:  M.A. Forniés

Pere Lluís Coromines. Per part blaugrana, 
el màxim exponent va ser Erazem Lorbek, 
acompanyat de Nacho Ordín, Jose Luís Po-
toc, Jose Luis Galilea, entre altres. 
La presència de Jordi Villacampa, Tommy 
Jofresa, Juanan Morales i Audie Norris van 
completar una tarda perfecta.
L’enfrontament entre els dos clàssics del 
bàsquet va ser pels verds-i-negres, que es 
van emportar la victòria per un resultat de 
44 a 36.
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Badalona acollirà aquest proper 25 de setembre 
una cursa molt especial que es disputa arreu 
del món. Es tracta de la Bimbo Global Race, un 
esdeveniment esportiu i solidari que es desen-
volupa de forma simultània a més de 15 països 
del món.
Després de dos anys sense cursa per motiu de 
la Covid-19, torna la 5a edició d’aquesta expe-
riència que va obtenir grans resultats en el seu 
darrer esdeveniment. L’objectiu és compartir 
aquest dia amb més de 100.000 persones arreu 
del món. Per formar-hi part, et pots inscriure a: 
https://compromisobimbo.bimbo.es/activate/

Una Gran causa solidària
Com cada any, Bimbo donarà per cada corre-
dor inscrit, vint llesques de pa al Banc d’Ali-
ments. L’any passat, en la seva edició virtual, 
es van aconseguir donar a nivell nacional més 
de 350.000 llesques i gairebé 6 milions a tot 
el món.
Premi: participar a la Bimbo Global Race de Los 
Angeles (Estats Units)
Aquesta edició, com a gran al·licient, sent Los 
Angeles la ciutat seu a nivell mundial, cal men-
cionar que el guanyador i guanyadora de la ca-
tegoria de 10km obtindran un val directe per a 

La cursa més 
gran del món 
torna a Badalona

la cursa dels Estats Units de l’any vinent amb 
un acompanyant.

Recorreguts de 3, 5 i 10 quilòmetres
La base de la cursa serà al Passeig Marítim 
de Badalona, escenari del qual partiran els 
3 recorreguts que ofereix la Bimbo Global 
Race: un de 3km (a les 11h del matí), més 
assequible per a famílies i amb una sandvitx 
party posterior per a tothom dins un ambient 
molt festiu amb activitats infantils i música 
en directe, i dos altres més complets de 5km 
(a les 8:45h) i 10km (a les 9:30h), que re-
corren part de la ciutat i pràcticament tota la 
línia de mar.

Esdeveniment singular
La Bimbo Global Race s’ha convertit en els 
darrers anys en una cita assenyalada a Ba-
dalona per a gaudir d’un diumenge esportiu 
i amb activitats en família amb un recorregut 
fantàstic al passeig marítim per als més “run-
ners” i el més important, un esdeveniment 
per a recolzar als que més ho necessiten 
amb la donació global al Banc dels Aliments. 
*Darreres inscripcions: fins les 11:59h 
d’aquest dijous 22 de setembre.

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.comDel 22/09 al 05/10/2022
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Foto: penya.com

La Penya Challenge 
a pel primer títol

En busca de la gesta històrica

Aquest diumenge dia 25, a les 
18:05h, el primer equip femení de 
la Penya jugarà la final de la Lliga 
Catalana Challenge contra el Lima 
Horta. Aquests dos equips es tro-
baran a la lliga nacional, i serà el 
primer contacte entre dos equips 
catalans fixes a la competició.
El conjunt verd-i-negre, dirigit per 
Jordi Vizcaino, parteix com a gran 
favorit per aixecar al títol a causa de 
l’enorme talent de la plantilla. Ju-
gadores experimentades com Gala 

Mestres o Dominique Toussaint 
seran les referents anotadores. 
Alba Orois i Marita Davydova són 
altres cares noves que faran una 
gran feina.
L’última edició de la Lliga Catala-
na Challenge va ser entre el Barça 
CBS i el Boet Mataró, en què el 
triomf va ser pel conjunt blaugrana. 
L’última edició de la Lliga Catala-
na Challenge va ser entre el Barça 
CBS i el Boet Mataró, en què el 
triomf va ser pel conjunt blaugrana.

La Penya buscarà aquest dissab-
te l’accés a la final de la Super-
copa d’Espanya contra el Barça.
Ser campions d’aquesta compe-
tició és una fita que encara no ha 
aconseguit l’equip verd-i-negre. 
És la competició prèvia a l’inici 
de la Lliga Endesa i Eurocup, 
però totes les cartes estaran so-
bre la taula per d’aconseguir el 
primer títol de la temporada.

Foto:  penya.com

L’edició d’enguany però, no serà 
més fàcil que les altres ja que el 
conjunt de Carles Duran tindran 
davant el Futbol Club Barcelona 
i, en una possible final, el Reial 
Madrid o el Real Betis. 
La Penya volarà cap a Sevilla, 
seu de la competició, després 
de disputar la Lliga Catalana. 
L’entrenador verd-i-negre podrà 
comptar ja amb Joel Parra (que 

va descansar després de tor-
nar de l’Eurobàsquet) i William 
Howard, que es va lesionar con-
tra el Partizan, serà dubte d’úl-
tima hora, sent més baixa que 
actiu. Els 
Per part del conjunt blaugrana, 
Saras Jasikevicius tindrà a la 
seva disposició tots els jugadors 
de la plantilla menys Niko Miro-
tic, lesionat.

La Penya buscarà la primera Supercopa d’Espanya

L’aler badaloní de la Penya 
aconsegueix la medalla d’or 
a l’Eurobàsquet. El seleccio-
nador nacional, Sergio Sca-
riolo, l’ ha estat utilitzat com a 
especialista defensiu - contra 
Markkanen als quarts de final 

Joel Parra 
és campió d’Europa

Foto:  penya.com 

- i ha estat molt important en 
l’ajuda del rebot defensiu i 
ofensiu. Parra ha disputat 13 
minuts per partit amb 3 punts 
i 2’6 rebots de mitja per partit. 
És l’ànima de la festa dins el 
vestuari.



La Penya Challenge 
a pel primer títol
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Foto: Flash BDN

Els nois de Kiku Parcerisas jugaran aquest 
diumenge al Municipal de Badalona el derbi 
català contra el Girona. 
Per part dels escapulats, els tres empats en 
les tres jornades disputades no són sufi-
cients, tot i que contra la Grama i la Damm 
el partit estava casi perdut.
Un punt a favor dels badalonins és que el 
conjunt visitant és el quart equip que en-

caixa més gols - que té errades greus en 
la defensa - i que són el pitjor tercer equip 
amb gols a favor.
Els dos equips, necessitats de victòria hau-
ran de suar de valent per tal de buscar un 
triomf que els dongui una mica de tranqui-
l·litat a la classificació i intentar no veure a 
llarga distància les posicions de mitja taula 
cap amunt.
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Objectiu: primera victòria

El Badalona Futur buscarà aquest diu-
menge a les 12h del migdia la segona vic-
tòria consecutiva, i la tercera de la lliga al 
camp de l’últim classificat, el Mallorca B. 
El davanter Edgar Hernández serà una 
peça vital del sistema d’Oriol Alsina, que 
mirarà de continuar amb la ratxa goleja-
dora i mantenir el primer lloc en la classi-
ficació de màxims golejadors de la lliga.
Un aspecte clau que pot fer preveure el 

A seguir mantenint
el liderat a 2RFEF

Foto:  CF BDN

guió de partit és la part ofensiva dels dos 
equips: el Badalona Futur és el líder de 
la classificació en gols (5) mentre que 
el Mallorca B és el pitjor de la lliga amb 
només 1 gol.
El pla de partit seguirà sent el mateix 
que ens 3 partits anteriors: buscar un 
gol matiner per a continuació aprofitar 
l’intent de remuntada del rival i dominar 
el partit.

Foto:  CF BDN

Del 22/09 al 05/10/2022
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Victòria i lideratge

Foto: CF Badalona

El Badalona Futur aconsegueix la segona vic-
tòria de la temporada (3-1) davant l’Eivissa i es 
col·loca líder de la 2na RFEF-Grup 3.
El partit va començar de la millor manera pos-
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Edgar Hernández es col·loca màxim golejador amb 3 dianes

El juvenil suma el seu tercer empat consectiu

sible pel conjunt d’Oriol Alsina quan 
Peke Polo marcava el primer gol des-
prés que ell mateix fallés un penal i 
aprofités el refús del porter. Abans 
d’arribar al descans, el cojunt rival ha 
marcat un golàs de llarga distància 
posant l’empat. 
La passada per vestidors va aixecar 
els ànims locals, mossegant des del 
minut 45. Les ganes de sumar el 
triomf eren clares, i els badalonins 
disposaven de les millors ocasions 
del partit. El migcampista Dani Her-
nández va tornar a avançar els esca-
pulats i minuts posteriors, el màxim 
golejador de la lliga, Edgar Hernán-
dez, va sentenciar el partit al Munici-
pal de Badalona.
7 punts dels 9 possibles serveixen 
perquè el Badalona Futur es posi - 
juntament l’Espanyol B i el Teruel - lí-
der gràcies als gols a favor.
La següent jornada, els escapulats vi-
sitaran el camp del cuer, el Mallorca 
B. Una victòria seria clau per tal de 
seguir amb la bona dinàmica i conti-
nuar dominant el lideratge de la com-
petició. 
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Foto: CF Badalona

El juvenil del CF Badalona va sumar el ter-
cer empat en consecutiu en tres jornades. 
Després d’empatar contra la Fundació Gra-
ma i el Sabadell, el conjunt badaloní bus-
cava la primera victòria de la temporada al 
camp sempre complicat de la Damm.
L’entrenador Kiku Parcerisas era conscient 
que el rival era molt dominant, especial-
ment en l’àrea ofensiva, gràcies als recur-
sos de saber explotar el seu talent. Per 
tant, minimitzar els errors en defensa era 
clau per lluitar pel partit. 
L’inici de partit va ser el que s’esperava i 
la Damm va marcar el primer gol abans 
del minut 10 mitjançant Jurado. Els ba-
dalonins no trobaven cap manera de crear 
perill ofensiu mentre que el rival buscaven 
intensament el segon gol. A mesura que 
que el temps avançava, la Damm final-
ment va trobar premi amb un cop de cap 
de Sando que posava el marcador 2-0. El 
partit es posava molt negre pels escapu-
lats, però com diu la llei de l’esport: si tu 

     DAMM - BADALONA

BADALONA FUTUR - EIVISSA

2

3

2

1

Empat amb sabor a victòria Classificació

  Equip PTS GF GC

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

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

Resultats Jornada 3

Propera Jornada 

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

Classificació

  Equip PTS GF GC
 1. Badalona Futur  7 5 2
 2. Teruel 7 4 2
 3. Espanyol B  7 4 2
 4. Peña Deportiva 5 4 2
 5. Hércules 5                3              1
 6. Manresa 5 3 2
 7. Atlético Saguntino 5 2 1
 8. Valencia Mestalla  4 1 1
 9. Ibiza 4 4 5
 10. Formentera  3                1              1
 11. Deportivo Aragón 3 4 5
 12. Lleida Esportiu 3 1 2
 13. Prat 3 2 4
 14. Ebro 2 2 3
 15. Olot 2 1 4
 16. Terrassa 2 2 4
17.  Alzira 1 2 4
18.  Mallorca B 1 1 3

Badalona Futur 3     - Ibiza  1
 Espanyol B  1  -  Alzira  1
 Ebro  1 -  Olot  1
 València Mestalla  1 -   Lleida Esporiu  0
 Prat  0    -  Hércules 2
 Formentera 1 -   Manresa  1
                               Teruel 3  - Deportivo Aragón  2  
    Peña Deportiva 3 -    Terrassa  1 

Resultats Jornada 3

Propera Jornada 

 Olot  -   València Mestalla  
 Ibiza -   Prat 
 Hércules -   Espanyol B 
 Lleida Esportiu -   Peña Deportiva 
 Terrassa  -  Formentera 
 Alzira  -  Teruel 
 Mallorca       -     Badalona Futur
                             Manresa      -   Atlético Saguntino 

perdones, no ets perdonat. I així va ser. La 
Damm va fallar tres rematades a boca de 
canó i el CF Badalona no va fallar en la 
primera ocasió que va tenir. Al minut 76 
una centrada lateral va servir perquè Bas-
sirou retallés distància pugés la moral als 

badalonins. Minuts més tard (82’), Sergio 
Rey va aprofitar un gran servei de banda 
per posar l’empat al marcador final (2-2).  
La Damm va tenir una gran ocasió a l’últi-
ma jugada del partit, però el porter Tati va 
treure una mà salvadora.
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La falta d’efectivitat esdevé la primera derrota 
La falta de gol penalitza les gavines tot i que van ser molt superiors a les rivals

Foto: Seagull

El derbi contra el Sant Gabriel va estar mar-
cat per la falta de gol de les gavines. És di-
fícil d’explicar que el Seagull perdés (0-1) 
en un partit en que va tenir les millors - i no 
poques - van ser per les badalonines. 
El típic partit, que de manera inexplicable, la 

Junts per l’ELA
Sistrells, Barça i Espanyol competeixen en un 
triangular de futbol 7 per una causa solidària

Foto: CF Sistrells

Foto: CF Sistrells

Foto: CF Sistrells

El Sistrells va acollir aquest passat dissabte 
un triangular de futbol solidari. L’objectiu 
era la recaptació de fons per la lluita contra 
l’esclerosis lateral amiotròfica (ELA).
Els clubs femenins que van participar, ca-
tegoria de veteranes, van ser el Sistells, 
l’Espanyol i el Barça. A nivell de joc, tots 
els equips van jugar contra tots, sent l’equip 

La recaptació total va pujar fins a la suma  
de 1.100€, que aniran destinats per la causa 
a l’Hospital Vall d’Hebron.
El club de futbol badaloní assegura que de 
cara l’any vinent es celebraran més actes 
benèfics, ampliant a les diferents catego-
ries del club per tal que tots puguin parti-
cipar-hi.

blaugrana qui va aconseguir la victòria i per 
tant, les guanyadores.
L’ambient al municipal de Can Cabanyes 
va ser fantàstic i la resposta dels assistents 
molt gratificant. Entre el públic, hi havia 
Jordi Sabater, que pateix aquesta malaltia 
juntament amb altres 3.700 persones del 
territori espanyol.

veien amb el marcador avall, però amb tot el 
partit per endavant. Tot i això, les jugadores 
de José Antonio Ruiz van demostrar orgull i 
van continuar fent un setge la porteria visi-
tant. Les ocasions arribaven gràcies al bon 
joc col·lectiu però, ja fos per bloquejos o xuts 
fora els tres pals, el gol no arribava.
La segona part va començar igual, domi-
ni absolut del Seagull, en què el partit es 
jugava només a l’àrea defensiva del Sant  
Gabriel.Les sensacions eren molt positives 
i l’estat d’ànim de les gavines eren mínima-
ment tranquil·les; la pilota era qüestió de 
minuts que acabés dins la xarxa. Però no. 
No hi va haver cap manera. Els intents van 
acabar sent tots frustrants i el Seagull va 
acabar perdent el primer partit de la tempo-
rada tot i ser molt superiors.
Havent disputat dues jornades, les gavines 
sumen 3 punts dels 6 possibles i es situen 
7enes a la classificació. La setmana que ve 
viatjaran a Castelló, partit important en un 
camp sempre complicat.
Aquesta derrota serveix a l’equip badaloní 
per veure que totes les rivals són perilloses 
i que si es fallen ocasions clares, les rivals 
no fallaran a la primera de canvi.

FUTBOL COMARCAL

Del 22/09 al 05/10/2022

pilota no vol entrar a la porteria rival.

La frustració de no veure porteria
L’inici de partit va estar marcar des del primer 
minut, en què el Sant Gabriel va  aprofitar 
una de les realment poques ocasions marcar 

l’únic gol del partit aprofitant un refús de la 
portera, que va deixar morta la pilota dins 
l’àrea i la jugadora del Sant Gabriel no va 
desaprofitar l’ocasió per enviar la pilota dins 
l’escaire. Cop dur a les primeres de canvi 
per a les locals que en un tres i no res es 
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Bons resultats del Club Tennis 
Taula en l’Open d’Olot
Joan Granados, el millor classificat

El passat divendres, el Teatre del Círcol va acollir 
la III edició del Simposi de la Fundació Aíto 
Garcia Reneses.

arribar a vuitens de final i l’Eudald 
Torrente a setzens.
Tots van jugar a un molt bon nive-
ll dins de la dificultat del grup i en 
van sortir molt satisfets. Torneig 
preparatori per agafar sensacions 
de cara a l’Open de Catalunya que 
es disputa en dues setmanes.

sent un grup complicat per la di-
ferència d’edat.
El Pablo Lucas i la Laia Navarro 
van quedar segons de grup i va 
passar a la fase final A. En canvi 
la resta de companys juniors va 
passar a la fase final B. El Liam 
Amantia i el Joan Granados van 

El Torneig Internacional Ciutat 
d’Olot disputat el dissabte 17 
va comptar amb la participació 
de 6 palistes del CTT Badalona. 
En aquesta ocasió els jugadors 
infantils estaven agrupats en un 
grup únic on hi havia jugadors 
de Benjamins, Alevins i Infantils, 

Foto: CTT Badalona
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LA FUNDACIÓ AÍTO 
PRESENT A LA COPA 
UNIVERSITÀRIA

Aquest cap de setmana es torna 
a disputar una nova edició de 
Copa Mini de bàsquet al polies-
portiu municipal de Montigalà.
Hi participaran el Sant Andreu 
de Natzaret, l’AE Minguella, UB 
Llefià, el Círcol, el Bufalà, la 
Cultural, el Badalonès, el Sele-

Cap de setmana 
de minibàsquet a 
Montigalà

Foto: Aj. de Badalona

sians, els Maristes i la Penya 
i el Sant Josep - que jugaran 
amb l’equipb ja que estaran 
disputant el torneig de Mataró.
El dissabte serà el torn de la 
categoria masculina mentre 
que el diumenge serà torn per 
la femenina. 

Núm. 747

L’acte tenia com a punt de parti-
da l’explicació i presentació de la 
Copa Universitària, una lliga que 
serveixi per fomentar els estudis 
i la pràctica esportiva. Les dues 
seus seran Catalunya i Madrid, 
que cada comunitat autònoma 
tindrà la seva classificació i pos-
teriorment s’encreuran a una fase 
final a la ciutat de Vic.

Emblemes del bàsquet per a 
la millora del joc
També hi va haver temps de fer 
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una taula rodona per parlar i de-
batre regles del bàsquet. El prin-
cipal tema va ser si s’hauria 
d’ampliar la pista de joc ja 
que cada cop els jugadors 
són més físics i grossos i el 
camps - especialment les 
cantonades - s’estan que-
dant petites. També es va parlar 
d’obrir una línia de 4 punts, que 
podria necessària en certs mo-
ments del partit,  o si s’ha perdut 
la funció del joc interior clàssic i 
tradicional dels any 90 i 2000.

Per fer-ho es va comptar amb con-
vidats de luxe com Laia Palau (di-
rectora esporiva de l’Uni Girona) 
i Ricky Rubio (jugador NBA), els 
àrbitres Martín Bertran i Richard 
Stokes i per últim, els prestigio-
sos entrenadors Ettore Messina 
(actual entrenador del Milano) i 
Aíto (entrenador Bàsquet Girona). 
A l’acte, també hi va haver ex ju-
gadors i entrenadors reconeguts 
com Rodrigo de la Fuente, Núria 
Martínez, Carles Marco, Cales 
Duran i Salva Maldonado.

BÀSQUET COMARCAL

Foto: M.A. Forniés
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Per cada registre, Bimbo donarà 20 llesques de pa al Banc dels Aliments

Torna la Cursa Bimbo Global Race a Badalona

Badalona tornarà a acollir aquest proper 
diumenge, dia 25, una cursa molt especial. 
Aquest any, a Badalona s’hi ha incorporat la 
carrera de 5 km, per tal que pugui haver una 
alternativa per tots aquells que es sentin 
més còmodes amb una distància més curta 
a la de 10k però que alhora sigui més La 
cursa més grandel món torna a Badalona 
competitiva que la 3k que és
de caire més familiar. Es tracta de la 3a 
edició d’aquesta experiència que va obtenir 
bons resultats l’any passat. 
La base de la cursa serà al Passeig Marítim 
de Badalona, escenari del qual partiran els 3
recorreguts que ofereix la cursa. La de 3km, 
a les 11h del matí, que és d’ambient més 
familiar i infantil, la de 5km, a les 8:45h, i 
la de més recorregut que són 10km, a les 
9:30h.
Destacar que els guanyadors de la categoria 
de 10 quilòmetres obtindran un premi espe-
cial: un val que dona accés directe a la cursa 
de Los Ángeles, que tindrà lloc l’any vinent.

Per formar part de la cursa, et pots inscriu-
re a: https://compromisobimbo.bimbo.es/
activate/

El primer cap de setmana, dia 1 i 2 
d’octubre entre les 12h i les 17h , el 
Club Nàutic Bétulo celebrarà el seu 
50è aniversari. Per la commemoració, 
s’organitzarà al club una cursa de wind-
surf-eslàlom sempre que les condicions 
meteorològiques ho permetin.
També, i aprofitant el abalisament de 
eslàlom, es donaran sortides amb Win-
gFoil, que ens servirà de prova-test per 
futurs esdeveniments. Cal estar federat 
o tramitar la llicència.
Les inscripcions es fan a http://compe-
ticio.windsurfcat.com

50 anys 
d’esport nàutic

El badaloní Miquel Nolis va ser guar-
donat amb el premi a millor entrenador 
forjador d’equips masculins. Nolis, amb 
una trajectòria impecable entrenant a 
Penya, Barça, Sant Josep i Círcol, ha es-
tat un referent verd-i-negre per a la ge-

El reconeixament cap 
a Miquel Nolis

Foto: M.A. Forniés

Foto: M.A. Forniés

Foto: M.A. Forniés

neració de Rafa i Tomás Jofresa, Jordi 
Villacampa, Juanan Morales. Jugadors 
professionals de la talla de Ricky Ru-
bio, Albert Miralles, Sergi Vidal també 
han estat estrenants pel “mestre de 
Badalona”.



Per què et vas decidir a posar una 
botiga Santiveri a Badalona?  
Vaig decidir-me per Badalona perquè 
és la meva ciutat i tenia molt clar que 
no volia tenir una botiga multimarca 
sinò treballar amb dues o tres marques 
que em garantissin l’efecte terapèutic 
que jo volia i que la gent quedés con-
tenta. Em vaig decidir per Santiveri, 
principalment, per la seva trajectòria 
i perquè investiga  i desenvolupa els 
seus propis productes. Volia el suport  
d’una marca que em donés seguretat. 

Quina és la teva filosofia? 
La meva botiga és un lloc on necessito 
que la gent es trobi com a casa seva. 
Ser part de la vida de les persones del 
barri. Dono un servei integral de sa-
lut i sobretot intento fer una tasca de 
divulgació de totes aquelles opcions 
disponibles per cuidar-se a un mateix 
i a tota la família.  Amb els serveis 
d’acupuntura, quiromassatge i nutri-
ció integral aconsegueixo donar un 
servei complert de salut.

Quin tipus de servei busca el 
client que ve a la teva botiga? 
Els meus clients busquen consell, 
informació,  assessorament perso-
nalitzat i valoren molt la dedicació 
que hi poso en cada cas en concret. 
Busquen una alternativa natural i efi-
caç per als seus problemes de salut. 
Busquen aprendre, saber realment què 
poden fer per sentir-se millor, i prin-
cipalment, bons productes . Amb els 
productes de Santiveri sempre vaig 
segura i amb confiança.

Quins són els beneficis de portar 
uns hàbits de vida saludable? 
El benefici principal de cuidar-se és 
dur una vida plena sense trobar-se 
malament contínuament.  Cuidar-se és 
sentir-se bé i saber que estàs respec-
tant la teva biologia amb els principals 
pilars de la salut que són alimentar-se 

amb menjar de debò, dormir bé, fer 
activitat física habitualment i, sobre-
tot, tenir hobbies i vida social.

En el moment econòmic actual, 
què fa la teva botiga Santiveri 
per apropar els seus productes 
a les famílies? 
Santiveri té la política d’oferir des-
comptes mensuals en els productes 
més populars i necessaris a cada 
temporada amb l’objectiu de con-
tribuir a un estalvi a la llista de la 
compra. Jo ho recolzo totalment i 
sempre tinc aquestes ofertes. Molta 
gent pensa que els productes salu-
dables són més cars, i en realitat no 
és així.

Estem veient un canvi en la 
imatge corporativa de Santiveri 
i en l’embalatge dels productes, 
què et sembla aquest canvi?
D’una banda, m’agrada molt que 
Santiveri hagi tornat, en part, a 
l’origen tipogràfic de les seves lle-
tres; d’altra banda, el fet de posar 
destacat a l’embalatge el 1885, data 
del naixement de Santiveri, recorda 
que portem molts anys cuidant de la 
salut de les persones, i això és una 
cosa que cal no oblidar mai. 

Què és el que més t’agrada de 
la teva professió?
La meva professió em permet cui-
dar de les persones oferint consells 
fàcils de dur a terme i que al final 
sempre suposen el punt d’inici d’una 
vida més sana. La meva professió és 
vocacional i l’afecte i confiança que 
em donen els meus clients és la gra-
tificació que tinc cada dia. Per altra 
banda,  sempre estic formant-me i 
ampliant coneixements, la qual cosa 
fa que pugui inspirar i donar sempre 
els millors consells a tothom que 
vulgui apropar-se a casa meva, que 
és la meva botiga.

“Portàvem 138 anys esperant 
que cuidar-se estigués de moda”
La botiga Santiveri de Badalona celebra el seu 6è aniversari


