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L’Hospital Germans Trias realitza les dues 
primeres operacions amb robots de l’Estat
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El badaloní Toni Vera guanya el 
premi al millor croissant de mantega 
d’Espanya 

La pastisseria Canal, en la que hi treballa 
el badaloní Toni Vera, ha guanyat per ter-
cer cop el premi al ‘millor croissant artesà 

de mantega d’Espanya’, que organitza el 
Gremi de Pastisseria de Barcelona. El ba-
daloní ja va aconseguir el premi valorat 

Toni Vera, guanyador del millor croissant de mantega d’Espanya

en 1.000 euros en les edicions del 2016 
i el 2019. Dins dels 54 participants el 
croissant de Canal s’ha endut la màxima 
puntuació pel seu gust, l’alveolat, el co-
lor i el format, entre d’altres. La valoració 
l’han conformat un jurat de diversos pro-
fessionals en el món de la pastisseria i ha 
obtingut un total de 40 punts, el màxim 
possible.

Pastisseria Canal
La pastisseria Canal té dos locals a Bar-
celona, al carrer Muntaner 566 i al carrer 
Calvet 15, i ja ha anunciat que aquest mes 
el dedicarà al croissant coincidint amb el 
premi. Fundada el 1970 per Xavier Canal 
avui dia compta una oferta dolça on tradi-
ció i modernitat es donen la mà.
És una pastisseria contemporània, atenta 
sempre a les noves tendències i amb un 
catàleg on conviuen espectaculars pas-
tissos, peces i delicades peces de pastis-
seria. Aquest guardó anima a l’empresa a 
seguir treballant mentre poden presumir 
de tenir ‘el millors croissant del país’.

L’Ajuntament de Badalona ha obert, 
per fi, el termini per sol·licitar els ajuts 
municipals destinats a les empreses de 
l’oci nocturn, la restauració i el lleure 
afectades per les mesures contra la 
Covid-19. El termini és fins a l’1 de 
desembre i està dotat amb dos milions 
d’euros. Un dels requisits més desta-
cats és que els ajuts en el sector de la 
restauració només aniran destinats a 
aquells restaurants que no tinguin lli-
cències de terrasses.
L’ajut té la finalitat de pal·liar l’impacte 
econòmic que va provocar el cessa-
ment o restriccions de l’activitat durant 
la pandèmia i ajudar al manteniment 
dels llocs de treball. ’Ajuntament de 
Badalona ha obert el termini per sol·li-
citar els ajuts municipals destinats a 
les empreses de l’oci nocturn, la res-
tauració i el lleure afectades per les 
mesures contra la Covid-19. El termini 
és fins a l’1 de desembre i està dotat 
amb dos milions d’euros. 

Arriben les 
‘ajudes covid’ 
per a la 
restauració
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Els rius en moltes societats són un símbol 
de vida, d’unió i comunitat, el riu Besòs 
s’havia convertit en ben bé el contrari. 
Fins fa prop de 20 anys, no era més que 
una claveguera al cel obert on es dipo-
sitava tota la porqueria de les fàbriques 
del seu voltant. La ciutadania de les ciu-
tats per on passa, en comptes de veure’l 

com un símbol de vida, el veien com una 
barrera de brutícia i decadència entre els 
municipis. 
Per sort, la transformació al llarg dels da-
rrers anys de l’entorn del Besòs, i en con-
cret del darrer tram, ha convertit aquella 
“claveguera” en un espai verd en el qual 
s’hi poden practicar tota mena d’activi-

Va de Besòs, una reivindicació 
a l’entorn del Besòs
Les ciutats de Sant Adrià, Santa 
Coloma, Barcelona i Montcada i Reixac 
organitzen el 15 d’octubre una sèrie 
d’activitats al voltant del riu. Badalona 
no hi participa.

tats a l’aire lliure. Avui en dia, és habitual 
veure persones anant en bicicleta, corrent 
o gaudint de la gespa en un espai que, 
segons assegura el Consorci del Besòs, 
encara no està prou utilitzat pels veïns.
Arran de la pandèmia, la quantitat de visi-
tants ha augmentat exponencialment, gai-
rebé multiplicant-se per dos en la darrera 
dècada, i actualment hi ha una afluència 
de dos milions de persones cada any. És 
per això que des de les ciutats veïnes al 
riu s’ha organitzat el ‘Va de Besòs’, 
una festa per continuar potenciant 
aquesta bona tendència.

La gran festa del riu Besòs
El dissabte 15 d’octubre, el tram final del 
riu Besòs acollirà el ‘Va de Besòs’, una 
festa ciutadana dissenyada amb l’objec-
tiu de cohesionar els municipis veïns 
que comparteixen el riu i reivindiquen 
el patrimoni d’aquest espai. Hi partici-
pen i en són organitzadors els quatre 
ajuntaments de les ciutats veïnes: Bar-
celona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de 
Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Les 
activitats han estat dissenyades amb la 
implicació d’entitats i equipaments dels 
quatre municipis. A més, també hi ha 
col·laborat el Consorci del Besòs com a 
nexe d’unió entre les institucions i com a 
part activa en l’organització del projecte. 
La regidora de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment de Sant Adrià del Besòs, Ruth Soto, 
ha assegurat que “servirà per protegir la 
desembocadura del riu Besòs i accions 
com aquestes són necessàries per pre-
servar un espai tan important comú per a 
totes les ciutats.”

Més de 100 activitats al voltant del 
riu
En total hi haurà un centenar d’activitats 
que tindran lloc al tram final del Besòs, 
en punts adjacents al riu, que serviran 
per posar en valor el seu patrimoni. A 
banda de l’àmbit lúdic i esportiu, tam-
bé es farà un repàs del seu valor his-
tòric i cultural. Entre les activitats més 
destacades hi ha una xerrada sobre les 
papallones que habiten en el riu Besòs, 
una activitat sobre l’anellament científic 
d’ocells o una ruta guiada per una des-
ena de masies situades en aquest tram 
del riu.
Les activitats estaran dividides en 
quatre zones: el Parc de les Aigües de 
Montcada i Reixac, Can Zam de Santa 
Coloma de Gramenet i Zona Nord de 
Barcelona, Llosa del Bon Pastor de Sant 
Andreu i el Bon Pastor i, finalment, el 
Parc del Litoral de Sant Adrià del Besòs 
i Sant Martí.

Un espai en plena transformació
El projecte ‘Va de Besòs’ va néixer abans 
de la pandèmia i, encara que l’hagin or-
ganitzat les quatre ciutats que toquen 
el riu, està destinat a qualsevol ciutadà 
de ciutats properes, com ara Badalona. 
La iniciativa va més enllà d’una jornada 
d’activitats i pretén ser una rentada de 
cara de l’espai, un canvi de la imatge 
col·lectiva que encara la societat té del 
riu. La festa és un missatge d’optimisme 
en un riu que sempre ha estat marcat per 
la polèmica, ja sigui per l’estat de la seva 
aigua o per projectes que s’impulsaran 
pròximament, com el del PDU de les Tres 
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Fotos de la desembocadura del riu Besòs / Josep Sancho
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Comença el Badatapes, 
la ruta de tapes de Badalona

Badalona Restauració ha agrupat 
gairebé una trentena de restau-
rants per fer una ruta de tapes per 
Badalona: el Badatapes. Amb l’es-
lògan de “Menja’t Badalona‘ avui, 
dijous 6 d’octubre, es dona el tret 
de sortida al primer dels tres caps 

de setmana – contant el cap de 
setmana de dijous a diumenge – 
en el qual cada restaurant oferirà 
una tapa a 3,5 euros.
La ruta també tindrà un joc que 
consistirà a omplir un llibret amb 
els segells de cada restaurant en 

Cartell de la Ruta Badatapes

el qual consumiu una tapa per en-
trar en el sorteig d’una nit d’hotel, 
regals per valor de 50 euros, en-
trades per la penya, vals de des-
compte i altres premis. Podreu 
trobar el llibret en qualsevol dels 
establiments dins de la ruta.
En aquest primer cap de setmana 
del 6 al 9 d’octubre hi participa-
ran els restaurants: Dolce Tribu, 
Elements, 4 Pedres, Muten Town, 
Espai Classual, Masia de la Xes-
ca, Notris Pizzeria, Foodtruck 
La Costa, Nostris Playa i Popup 
Beach.
En el segon cap de setmana, del 
13 al 16 d’octubre: La Cassoleta 
de Pomar, Granja Larrossa, Forn 
Ana y Eli, La Tasca Punk, Gri-
to024, Fleca dels Egea i Pizzalona.
I el tercer cap de setmana, del 20 
al 23 d’octubre: Simoli, El Bola, 
Neruca, El Bar del Círcol, Guin-
gueta de la Rambla, Karl’s Casa 
Badia, Tr3es Taules, les Banderes 
i Mexclat.

Alex Montornès és de forma 
oficial el candidat d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (ERC) a 
Badalona per les pròximes elec-
cions municipals del 28 de maig 
de 2023. Es va presentar en un 
acte a la plaça de La Plana en el 
que hi ha participat la diputada 
Ana Balsera i Oriol Junqueras, 
el president d’Esquerra Republi-
cana, que ha conclòs la jornada 
amb un míting.

Alex Montornès, candidat 
d’ERC a les properes 
eleccions municipals

Presentació Alex Montornès

El candidat badaloní va ser defi-
nit per a Ana Balseda com a “una 
persona compromesa, un veí tre-
ballador, que s’estima la ciutat i 
la seva gent”. Oriol Junqueras ha 
estat el que ha acaparat totes les 
mirades en arribar en mig d’una 
crisi de Govern entre Junts i Es-
querra Republicana, encara que 
durant l’acte no s’ha fet gairebé 
menció als fets de la darrera set-
mana.

Participen una trentena de restaurants 
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Segons les dades del padró 
continu, a 1 de gener de 2022, a 
Badalona hi hauria empadronats 
un total de 223.695 habitants, 
689 més que l’any anterior. En-
cara que semblen a priori bones 
notícies, les dades continuen 

Badalona, lluny de tornar 
a ser la 3a ciutat amb més 
habitants de Catalunya

consolidant a la ciutat badalo-
nina com a la quarta ciutat de 
Catalunya amb més població. 
Terrassa, que ocupa el tercer 
lloc, ha arribat enguany als 
224.474 habitants, superant-la 
per 779 persones.

200 parelles celebren 
les Noces d’Or 

Foto: Noces d’or 

El poliesportiu municipal Casa-
gemes – Albert Esteve acollirà la 
XXXIV edició de les Noces d’Or ha 
acollit una cita que organitza l’Ajun-
tament de Badalona per celebrar els 
cinquanta anys, o més, de vida en 
comú de les parelles de la ciutat. 
L’acte va començar a les 17 hores 
i gairebé 400 persones van poder 
participar de la festa: un espectacle 
teatral i de ball, així com compartir 
un pastís gegant. L’acte va comptar 
amb la presència de l’alcalde de Ba-
dalona, Rubén Guijarro, i de la regi-
dora de l’Àrea de Gent Gran, Araceli 
Cruz.
La ciutat de Badalona va començar 
a celebrar aquest homenatge l’any 
1986 i, enguany, la celebració ha 
recuperat el format de ball i berenar 
amb pastís. Després de dos anys en 
què l’esdeveniment no es va poder 

desenvolupar amb normalitat a 
causa del context sanitari, recupera 
l’acte presencial. Per aquest motiu, 
de manera extraordinària, en aques-

ta edició participen en l’activitat prop 
de 400 persones que durant els 
anys 2020, 2021 i 2022 han celebrat 
50 anys de convivència.

Núm. 748

L’homenatge s’ha celebrat al poliesportiu de 
Casagemas amb les parelles que han celebrat els 
50 anys de convivència 
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100 MILIONS D’EUROS de dotació econòmica ENTRE 2022 I 2026

Consorci Metropolità de l’Habitatge farà la 
rehabilitació de 13.650 habitatges

Un 70 % dels habitatges  de la corona 
metropolitana de Barcelona es van cons-
truir abans del 1981. Per tal de millorar 
les condicions de seguretat, accessibili-
tat i eficiència energètica de tots els edi-
ficis de la metròpoli, però especialment 
d’aquest 70%, la nova convocatòria 
d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges 
té una dotació de 100 milions d’euros 
procedents dels fons europeus Next Ge-
neration. 

Als 35 municipis metropolitans que en-
volten Barcelona hi ha 424.147 habitat-
ges construïts fa més de 40 anys i que, 
per tant, en bona part estan obsolets 
per antiguitat i manca de conservació. 
Suposen el 70% del total (que suma 
607.753 habitatges) i la majoria pre-
senten una eficiència energètica baixa 
a causa de les tècniques utilitzades a 
l’època en què es van construir: aïlla-
ments pobres, ventilació i materials de-
ficients...

Davant la necessitat d’actualitzar les 
prestacions de tot el parc metropolità 
d’habitatges, en especial per millorar les 
condicions de seguretat, accessibilitat i 
eficiència energètica dels més antics, el 
maig del 2022 el Consorci Metropolità 
de l’Habitatge (CMH) va obrir una nova 
convocatòria d’ajuts públics per rehabi-

l’IRPF de La subvenció no grava en la 
declaració
l’IVA és subvencionable
El 60 % de la part no subvencionada es 
pot desgravar durant 4 anys
100 % Subvenció addicional de fins Al 
100 % per a les persones en situació de 
vulnerabilitat econòmica

Rebre els ajuts 
no suposa més 
càrrega fiscal

La convocatòria és la principal iniciativa 
de renovació del parc metropolità d’ha-
bitatges, tant per les xifres d’inversió 
com de les persones que se’n benefi-
ciaran. 

35.000 Persones beneficiades
13.650 Habitatges rehabilitats
100 M€ Dotació econòmica
2022-2026 PERÍODE DE LA 
CONVOCATÒRIA
4.000 Llocs de treball creats

Impacte per als 
ciutadans

Els projectes i les 
obres de reforma 
generaran al 
voltant de 4.000 
llocs de treball 
directes

L’actual 
convocatòria d’ajuts 
a la rehabilitació  
comprèn el període 
2022 – 2026

En funció de l’eficiència energètica que 
s’obtingui un cop rehabilitat un edifici, 
les subvencions podran arribar fins al 
80 %, amb un màxim de 21.400 euros 
per habitatge. En el cas dels propietaris 
que es trobin en situació de vulnerabi-
litat econòmica, podran accedir a ajuts 
que cobreixen el 100 % de l’import que 
els correspongui pagar per les obres.

Aquesta subvenció es pagarà direc-
tament a la comunitat de propietaris i 
suposarà la inscripció en el registre de 
la propietat d’una càrrega que obligarà a 
retornar l’import de l’ajut rebut més l’IPC 
en cas de transmissió de l’habitatge. 

Els ajuts poden arribar al 100 % de les 
actuacions

A més, la convocatòria preveu ajuts per 
a obres d’eficiència energètica en inte-
riors d’habitatges, que poden arribar fins 
al 40 % amb un màxim de 3.000 euros 
per llar.

Addicionalment, es preveuen ajuts per 
subvencionar el 100 % de la redacció del 
llibre de l’edifici, l’ITE i la redacció de pro-
jectes.

Els ajuts econòmics aniran acompanyats 
de diversos instruments d’assessorament i 
suport a les comunitats per part del CMH, 
adaptats a les característiques urbanes i 
socioeconòmiques de cada territori.

litació.
Segons José Antonio Artímez, director 
del Consorci Metropolità de l’Habitat-
ge (CMH),  “l’objectiu és arribar a una 
rehabilitació òptima dels edificis en 
base a criteris d’eficiència energètica. 
D’aquesta manera, contribuïm a reduir 
les emissions contaminants, que en un 
40% provenen d’aquests”.

El programa té una dotació de 100 mi-
lions d’euros procedents dels fons eu-
ropeus Next Generation per al període 
2022-2026. 

El pla preveu rehabilitar 13.650 habitat-
ges durant els quatre anys vinents.  Els 
projectes i les obres de reforma genera-
ran 4.000 llocs de treball directes. Així, 
aquesta convocatòria esdevé la principal 
iniciativa de renovació del parc metro-
polità d’habitatges. Els ajuts públics 
d’enguany, per al primer exercici del 
període 2022-2026, estan dotats amb 
37.796.684 euros. 

Com valora Artímez, “es tracta d’una 

Les persones interessades a rehabilitar 
els seus edificis a la corona metropo-
litana poden consultar les bases de la 
convocatòria i gestionar les seves peti-
cions d’ajuts a través del lloc web del 
CMH: www.cmh.cat

On cal sol·licitar 
els ajuts per a la 
rehabilitació?

convocatòria amb un potencial molt 
important i visió social. Compta amb 
el múscul financer dels fons europeus i 
beneficiarà a prop de 35.000 persones”.

MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
La prioritat del programa és aconseguir 
una major eficiència energètica i la in-
tegració de fonts d’energia renovables 
que alhora suposin una millora de la 
conservació i de la seguretat d’utilitza-
ció. Per això, promou la renovació de 
façanes i cobertes, amb la incorporació 
d’aïllaments, l’adaptació d’instal·lacions 
comunitàries de llum i agua a la nor-
mativa vigent i la rehabilitació de patis 
interiors, entre altres actuacions. 

Artímez recalca que “el requisit previ per 
gaudir de les subvencions és obtenir un 

estalvi energètic mínim del 30 %. Un 
cop assolit, també es poden subvencio-
nar altres millores en l’edifici, com per 
exemple  la instal·lació d’un ascensor”.

SUPORT ALS MÉS VULNERABLES
A banda de potenciar la lluita contra 
l’emergència climàtica a través de l’efi-
ciència energètica, la convocatòria pre-
tén millorar la integració urbana, reduir 
les desigualtats socials dels barris més 
vulnerables i garantir l’accessibilitat 
universal als habitatges. Així, es tindran 
en compte l’antiguitat dels edificis, la 
renda familiar disponible, la capacitat 
de gestió i de captació de subvencions 
de les comunitats de propietaris i els 
consums energètics.

A més, el CMH vol fomentar la revitalit-
zació del sector de la rehabilitació, que 
té un fort potencial de creixement, creant 
ocupació i dinamitzant l’economia.

Per agilitzar la gestió dels ajuts s’ha 
establert un procediment telemàtic que 
permetrà simplificar els tràmits per evi-
tar que puguin suposar un obstacle o 

un endarreriment en l’execució de les 
obres. 

A més, es pot demanar la informació 
que calgui a cmh@amb.cat i anar pre-
sencialment a la Xarxa d’Oficines Locals 
d’Habitatge. El CMH també enviarà una 
carta informativa de forma individual als 
propietaris d’habitatges susceptibles de 
ser rehabilitats.
  
La convocatòria preveu un sistema de 
concurrència no competitiva, per la qual 
cosa els edificis que presentin les sol·li-
cituds primer tindran més possibilitats 
d’obtenir les subvencions en cas que 
s’exhaureixin els fons.

A banda, l’IRPF de la despesa de reha-
bilitació no subvencionada pels ajuts es 
pot desgravar fins el 60%.

Del 07/10 al 20/10/2022
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El solar de les Tres Xemeneies, cada cop 
més a prop de la seva transformació

Si la notícia fa uns dies era l’acord 
per reduir el nombre de pisos que 
es construiran a la zona de les Tres 
Xemeneies, entre Badalona i Sant 
Adrià, la Generalitat ha aprovat avui 
que es construiran 1.783 habitat-
ges. Encara que aquest darrer Pla 
Director Urbanístic (PDU) és molt 
similar als dos anteriors, queden 
enrere les primeres informacions 
que assenyalaven que serien 1.959 
o 1.844 pisos.
En les 32 hectàrees del solar al 
costat de les Tres Xemeneies s’hi 
construirà un hub audiovisual i 
del videojoc que anirà acompanyat 
d’un espai de blocs de pisos. El nou 

PDU concedeix 1.069 habitatges de 
preu lliure i 714 de protecció oficial. 
La Generalitat ha determinat que les 
obres començaran en un any i mig 
i la despesa per condicionar el barri 
pujarà a uns 80 milions d’euros.

Més a prop de fer-se realitat 
La transformació de l’espai de les 
Tres Xemeneies està més a prop 
de ser una realitat, després que 
els ajuntaments de Sant Adrià de 
Besòs i Badalona hagin donat llum 
verda en cadascun dels seus plens. 
A Badalona, el projecte va rebre 
l’aval del PP i del govern local, 
amb l’única excepció de les dues 

abstencions de les regidores d’En 
Comú Podem. Encara que és un 
projecte que mantenia el Pla Direc-
tor Urbanístic (PDU) del 2020 pro-
posat per la Generalitat, el nou PDU 
aprovat permetrà construir 1.844 
pisos, tornant a reduir el nombre 
de pisos, i un hub audiovisual, 
el Catalunya Media City. Aquest 
complex ha despertat l’interès de 
companyies vinculades als sectors 
digital, audiovisual i del videojoc, 
agents sectorials i institucions aca-
dèmiques, amb un projecte de prop 
de 450 milions d’euros que hauria 
d’estar a punt el 2030, però que tot 
just inicia els tràmits urbanístics. Es 
preveu que sigui un gran motor de 
millora, tant en l’àmbit econòmic, 
com el social. La transformació de 
les Tres Xemeneies tirarà endavant 
malgrat els diferents inconvenients 
que s’han trobat, com els informes 
que cataloguen els terrenys com a 
“zona inundable”. La voluntat dels 
ajuntaments de Sant Adrià i Badalo-

El PDU transformarà l’espai construint 1.844 pisos i un hub audiovisual
na farà tirar endavant una iniciativa 
que ha de solucionar les vulnerabi-
litats de l’entorn del riu Besòs.

Postures en contra 
En el darrer ple de l’Ajuntament de 
Badalona, en el qual es va aprovar 
el PDU de les Tres Xemeneies, un 
dels portaveus d’’Entesa per a un 
gran parc litoral al Besòs’, Francesc 
Alfambra, es van mostrar fortament 
en contra de l’aprovació del pla en 

Foto: Josep Sancho Foto: Josep Sancho

Plànol del PDU de les Tres Xemeneies / Departament de Territori Generalitat

la seva intervenció. “És clarament 
una bombolla d’especulació immo-
biliària sense cap funció social, ni 
ambiental ni ecològica, que només 
beneficia els interessos financers 
dels grans propietaris, dels grans 
inversors, de les immobiliàries 
i dels bancs”. Des d’aquells que 
estan en contra de la proposta de 
PDU, s’afirma que el macrobarri de 
5.000 veïns estaria en zona inunda-
ble.

Núm. 748 
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Investigadors de l’Institut de 
Recerca contra la Leucèmia 
Josep Carreras de Badalona 
han determinat que les perso-
nes extremadament similars, 
però sense relació de paren-
tesc, comparteixen caracte-
rístiques genètiques. L’estudi 
demostra per primera vegada 
quina és la causa que trobem 
individus idèntics a diferents 

Descoberta l’explicació 
biològica de per què 
tots tenim un doble

Foto: Institut Josep Carreras

llocs del món. Determina que 
la principal causa d’aquest 
fenomen són les similituds 
genètiques en els gens enca-
rregats de la formació de les 
característiques facials Això 
explica, des del punt de vista 
biològic, l’aparició de “do-
bles” en indrets remots, i po-
dria ajudar en la identificació 
de persones.

Can Ruti realitza les dues 
primeres mastectomies 
robòtiques a Espanya

Equip que hi va intervenir en una de les operacions. Hospital Germans Trias

L’Hospital Universitari Germans 
Trias de Badalona ha estat el primer 
hospital a Espanya en dur a terme 
les primeres mastectomies desen-
volupades mitjançant una platafor-
ma robòtica. Aquesta fita històrica 
l’han assolit en operar dues dones 
que ja s’estan recuperen satisfac-
tòriament a casa després de ser 

sotmeses a aquest procediment 
quirúrgic i a una immediata re-
construcció de les mames. Encara 
en fase d’estudi, tot plegat redunda 
en la recuperació de les pacients, 
que en el cas de les mastectomies 
pot suposar una major preserva-
ció de la sensibilitat a l’arèola i al 
mugró, gràcies a una menor ma-

nipulació i dany als nervis de la 
mama. A més, determinats estudis 
encara en marxa avançarien que la 
cirurgia mínimament invasiva en 
el càncer de mama per a aquestes 
operacions reduirien les compli-
cacions postoperatòries i podrien 
contribuir a disminuir les cèl·lules 
canceroses lliures a la sang.

14 Albert Sancho - redaccio@diaridebadalona.com Núm. 748 
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Badalona tindrà el seu propi fes-
tival de novel·la negra: la ‘BDN 
negra’. Durant dos dies, aquest 
divendres 7 i dissabte 8 d’octu-
bre, l’Antic Escorxador de la ciu-
tat acull una trentena d’escriptors 
i escriptores especialitzats en 
tots els ventalls del gènere noir. 
Una iniciativa impulsada pels es-
tabliments d’Abacus a Badalona 
i amb la participació d’editorials 
com Terra Ignota, Alrevés, Lli-
bres del Delicte o Ara Llibres. 

Cartell primera edició BDN Negra

Badalona té el seu primer 
festival de novel·la negra
Els dies 7 i 8 d’octubre a l’Antic Escorxador de Badalona

La primera trobada de novel·la 
negra de Badalona se celebrarà 
en dos dies: el divendres 7 
d’octubre a les 19 h es farà l’ac-
te d’obertura. Anirà seguit d’una 
taula sobre True Crime modera-
da per Jordi Matamoros i amb 
la participació dels principals 
referents del gènere, com Tura 
Soler o Fàtima Llambrich. El 
segon dia, dissabte 8 d’octubre, 
serà una marató de conferències 
i trobades que s’iniciaran a les 

deu del matí i finalitzaran a les 
set de la tarda amb un acte espe-
cial de cloenda.  El comissari del 
festival és l’escriptor badaloní 
Jordi Matamoros que destaca la 
importància que té en la cultura 
literària la celebració d’aquestes 
jornades. “Tenyirem de negre 
les lletres i les interpretarem des 
dels diferents vessants d’aquest 
estil literari, tot fusionant-ho 
amb l’entramat sociocultural de 
Badalona”.

El còmic Marc 
Sarrats actuarà a 
El Círcol

El 15 d’octubre a les 20:00 
presenta ‘Alta Flipamenta’, un 
monòleg on desplega tot el 
seu talent i expressivitat. Marc 
Sarrats és un còmic de 30 anys 
que ha tirat a terra la porta 
d’entrada a la comèdia del país 
a base d’entrega, suor i un ar-
senal d’acidesa i bones idees. 
Probablement, el coneixereu 
per les seves aparicions al 
‘Matina Codina’ de RAC105 o 

a l’Està Passant de TV3, entre 
d’altres. El dissabte 15, però, 
serà un dia especial, perquè 
oferirà a El Círcol un show cò-
mic al més pur estil stand-up 
dels Estats Units, amb total lli-
bertat creativa i un escenari per 
ell sol. Un espectacle revolu-
cionari per la comèdia en català 
que segueix l’estela de l’èxit de 
propostes com els monòlegs 
del Soterrani.

CULTURAAlbert Sancho - redaccio@diaridebadalona.com 19Del 07/10 al 20/10/2022

Marc Serrats en el seu nou espectacle
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Divendres 14 d’octubre 
Teatre: “El pes d’un cos” 
al teatre Zorrilla 
(20:00h)

Divendres 14 d’octubre 
Cinema: “Django desenca-
denat”  
a El Círcol (18h)

Dissabte 8 d’octubre 
Cicle Teatre d’Aprop a 
l’Orfeó Badaloní (dies 8, 9 i 
10 a les 18:30h)

Dijous 13 d’octubre 
Seminari: L’origen del con-
cepte de veritat a la filoso-
fia grega a l’Espai Betúlia 
(19:00h)

Divendres 7 d’octubre 
Cinema: “La meva mare 
és un goril·la” Teatre Mar-
garida Xirgu (12:00h)

Dimarts 11 d’octubre 
Concert: 
“tribut Mecano” 
al Sarau (23:30h)

Dissabte 15 d’octubre 
Teatre: Alta flipamente de 
Marc Sarrats 
a El Círcol (20:00h)

Dissabte 15 d’octubre 
Òpera al cinema. La Bohè-
me, Puccini  
al Màgic Badalona (20.15h

Diumenge 9 d’octubre
Masterclass d’Antonio  
Canales a la plaça de la Vila 
(11:00h)

Dilluns 10 d’octubre 
Selecció FILMETS Bada-
lona Film Festival. Biblio-
teca de Sant Roc (18 h)(21h)

Badalona celebra la VI edició 
de la Fira de Clicks

Després de la parada per la pan-
dèmia, torna la Fira de Clicks 
a Badalona. El dissabte 8 i diu-
menge 9 d’octubre, la sala d’ex-
posicions de la plaça Pompeu 
Fabra de Badalona acull la fira de 

Cartell Fira de Clicks a Badalona

Roger Pera i Sam Sánchez a ‘Orgasmos, la comedia’

Aquest dissabte 8 d’octubre 
a les 20:30h, el teatre Zorrilla 
de Badalona acull l’espectacle 
‘Orgasmos, la comedia’. La 
comèdia d’èxit protagonitzada 
per Roger Pera i Sam Sánchez 
ja ha atret més de 250.000 es-
pectadors i ha estat programada 
durant més de 5 anys a grans 
ciutats com Madrid i Barcelona, 
al Teatre Gran Via i Club Capitol. 
L’obra tracta les diferències en-
tre homes i dones i la convivèn-
cia en parella. Es remunta des 

‘Orgasmos, la 
comedia’ de Roger 
Pera arriba al ZorrillaA la sala d’exposicions de la plaça Pompeu Fabra

figures de Playmobil organitzada 
per l’associació Clickiclack i amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
de Badalona i el patrocini de 
Tusgsal. Les principals novetats 
d’aquesta edició són que l’entrada 

serà gratuïta i la nova localització.
Els horaris de l’exposició són 
els següents: dissabte, de 10 h a 
14 h i de 16 h a 20 h; diumenge, 
de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h. 
Al llarg del dia trobareu diver-
ses activitats relacionades amb 
el món dels clicks: un photocall 
amb playmobils gegants, el bus-
caclicks XL en el que hi participa-
ran alguns comerços de la ciutat, 
tallers per pintar dibuixos, entre 
d’altres. A més, també hi haurà 
unes carpes en les quals es farà 
venda de clicks durant tot el dia. 
Enguany, com ja ha passat en 
altres edicions, la fira tindrà un 
component solidari i es recap-
taran aliments per a l’associació 
Amics Gorg-Mar. Per cadascun 
dels paquets d’aliments que do-
nin els visitants, obtindran un 
número pel sorteig d’un premi 
Playmobil.

d’Adam i Eva fins a l’actualitat. 
Una bona manera de veure que 
encara que hi hagi una guerra de 
sexes, aquests sempre acaben 
sent el millor complement l’un 
per l’altre. En resum, es pre-
senta com a un autèntic manual 
d’autoajuda per enfrontar-se als 
reptes de viure en parella, que 
no són pocs. La productora 23 
proposa un espectacle còmic per 
passar la nit de dissabte entre 
riures amb una temàtica que a 
molts toca de prop.



JOVENTUT 23Ferran Pursals - redaccio@diaridebadalona.com22 JOVENTUT

A capgirar el mal inici de temporada

La temporada 22-23 de la Lliga 
Endesa no ha començat amb bon 
peu a Badalona. Després d’una 
bona pretemporada, l’objectiu és 
igualar o superar els resultats de 
l’any passat.
L’accelerat ritme del partit i les 
poques idees en atac dels dos 
equips, van fer que el Bilbao 
aconseguís la primera petita 
distància al marcador (13-18) 
liderat per Xavi Rabaseda amb 9 
punts. La reacció loca va arribar 
de manera instantània per la via 
dels triples (2 Kyle Guy i 1 de 
Maronka). Empat al final del pri-
mer quart (21-21) i sensacions 
que els verds-i-negres podien 
exigir i dominar molt més. El se-
gon quart va ser una realitat entre 
la diferència que hi ha entre els 
dos equips. La Penya va pujar el 
nivell defensiu a primeres línies 
de passada, obligant el Bilbao a 
jugar precipitat. L’encert des del 
perímetre i en candau en defensa 
va permetre  a l’equip de Carles 
Duran agafar una renda de 10 
punts que va anant gestionant 
fins que, a falta de dos minuts, Foto:  D.Grau /CJB

el conjunt de Jaume Ponsarnau 
és tornés a enganxar gràcies a 
l’encert de Smith amb 7 punts 
consecutius. Mitja part amb +5 
pels locals (47-42). L’inici de la 
segona part va començar cara i 
creu pels de Badalona. El nou 
fitxatge ja recuperat William 
Howard va debutar de manera 
oficial i Andrés Feliz va sortir 
de la pista per una molèstia a la 
cama que al final no va suposar 
cap problema i va tornar a pista 
uns minuts després.

Baixada d’intensitat a la 2a 
part
La Penya es va despistar en 3 
quart - memòries de l’any pas-
sat - i va donar vida al Bilbao 
en què Francis Alonso amb 3 
triples consecutius va posar per 
davant l’equip basc. Els últims 
10 minuts de partit, decisius, va 
arrencar amb l’actuació personal 
d’Alonso - 4 triple seguit - per 
avançar-se per la mínima i posar 
la por al cos als locals. El frec a 
frec es va  mantenir frec a frec. 
La Penya va pujar l’agressivitat 

en defensa i el Bilbao va cometre 
faltes que es podien evitar. Albert 
Ventura va fallar dos tirs amb 75-
72 i Francis Alonso no va per-

La temporada 22-23 de la Lliga Endesa no ha començat amb bon peu a Badalona
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La Penya no pot amb el 
València a la pròrroga

Els Mossos d’Esquadra van detenir, a 
principis de mes, un home de nacio-
nalitat espanyola, de 20 anys i veí de 
Santa Coloma de Gramenet, per pre-
sumptament estafar un centenar de 
persones amb contractes irregulars de 
subministrament de gas. L’home, a més, 
hauria perjudicat h gyerhsg gyuohry8ah 
gyehwya gyrw ahy geyua gye gwyau 
igfyuwgay figeyuag yufgeywusag yew-
gwayu feyul’empresa per la qual verita-
blement treballava, a qui hauria provocat 
unes pèrdues, s i veí de Santa Coloma 
de Gramenet, per presumptament estafar 
un centenar de persones amb contractes 
irregulars de subminiss i veí de Santa 
Coloma de Gramenet, per presumpta-

ment estafar un centenar de persones 
amb contractes irregulars de subminiss 
i veí de Santa Coloma irregulars de sub-
minisome, a més, hauria perjudicat h 
gyerhsg gyuohry8ah gyehwya gyrw ahy 
geyua gye gwyau igfyuwgay figeyuag 
yufgeywusag yewgwayu feyul’empresa 
per la qual veritablement treballava, a 
qui hauria provoc fubydsyuv ghfyus 
gvuyrfg syu gvfyra ygvhj guifsho gur 
hoeu7giohreuyi ruisofrei urihuirhoeu-
sooeaurog uyys ogfyrgsfduogvyuow 
gyrfoghay ighr ehgayuigfryaolguios-
duvuygy ogfdyusiagyu fgeruiafuigyua 
gfuyogryeufyur ysdgfcueyfyrudgs 
afgeryusigfgiryisuyaig yigyai b fd bfs< 
bvs<sfdx s<fdx sdF 

Foto:  M.A. Forniés

La Penya cau a la pròrroga a València en 
un partit amb moltes mini-remuntades, in-
closa la pròrroga. La Penya va arrencar el 
partit sense duresa física i cometent - com 
el dia contra Bilbao - moltes pèrdues que 
el València va aprofitar sense pietat. L’equip 
taronja va dominar la pintura, en què Du-
bljevic, Rivero i Alexander eren el reis del 
rebot. Els de Mumbrú han agafat vuit punts 

de renda (32-24), però l’estrella de l’equip 
badaloní, Kyle Guy va tenir un moment es-
tel•lar amb tres triples consecutius. Quan 
més ajustat estava el partit, la Penya va 
afluixar i va permetre un parcial greu, 10-
0, que va fer anar als valencians amunt al 
marcador (43-37). A la segona meitat, els 
nord americans de València Jones i Harper 
van portar a l’equip local a agafar una di-

A per l’objectiu: ascens a LF1

Després de guanyar la Lliga 
Catalana Challenge i perdre 
a les semifinals de la Lliga 
Catalana Femenina contra un 
equip més que consolidat a 
la màxima categoria nacional 
per 63-50, les verds-i-negres 
debutaran aquest cap de set-

Foto: penya.com

Foto: penya.com

El Menariri Joventut no va po-
der en cap moment amb el De-
portivo Ilunion Després de sis 
temporades, l’equip de bàsquet 
cadira de rodes tornava a ser 
present a la millor lliga estatal. 
El debut va ser contra un equip 
consolidat a la competició i 

La Penya perd 
en el su debut a 
Divisió d’Honor

L’equip de Jordi Vizcaino, amb una plantilla reforçada, 
buscarà ser a les primeres places

mana a l’Olímpic diumenge a 
les 12:30 contra el FNB Ardoi. 
El nivell de la plantilla ha pujat 
i molt. Jugadores amb molta 
experiència com Gala Mestres 
o Dominique Toussaint seran 
les referents de l’equip, i jo-
ves com Alba Orois o Marina 

Ferran Pursals - redaccio@diaridebadalona.com

ferència important (64-49), però va aparèixer 
el menys esperat, el que va descansar con-
tra el Bilbao: Pep Busquets. Amb tres triples 
seguits va portar la Penya cap al camí de la 
remuntada. Guy i Hellenson van posar per da-
vant l’equip a falta de dos minuts per acabar 
(83-87) però una incomprensible falta xiula-
da a favor dels locals a falta de 6 dècimes va 
fer que Dubljevic tingués dos tirs lliures per 

guanyar el partit; va anotar el primer i va 
fallar el segon. En el temps extra, el bada-
loní Guillem Vives va ser el protagonista 
de la Penya amb dos triples seguits, però 
quatre pilotes perdudes, quatre atacs en 
què es va perdre la pilota, va revifar el 
València. Les males accions preses pel 
Joventut van guiar a l’equip local cap a la 
victòria (101-97).

donar el regal, anotant un 2+1 i 
posant l’empat a 75 a falta d’1 mi-
nut per acabar. Smith va empatar 
el marcador i Ludde Hakanson, 

avançant +3 pels de Bilbao. Quan 
faltaven 14 segons, la Penya va 
tenir una possessió per empatar, 
però Kyle Guy va perdre la pilota.

Aviñoa seran les encarregades 
de que es cregui en el futur. La 
temporada és molt llarga i hi 
ha molts condicionants i fac-
tors externs, però l’objectiu de 
la Penya Challenge és intentar 
al màxim l’ascens a Lliga Fe-
menina 1.

molt superior en diferents as-
pectes del camp. Els dos primers 
quarts van ser molt dolents pels 
badalonins, veient com el rival no 
parava d’anotar. A la segona part, 
els verds-i-negres van sortir amb 
més intensitat, però el resultat no 
va canviar molt (22-74).
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La victòria és una obligació
Perdre aquest dissabte seria col•locar-se 0-3 a la Lliga 
abans de començar l’Eurocup

tar més minuts) amb llicència per tirar i ge-
nerar i Ante Tomic com el gran referent in-
terior. Els verds-i-negres es trobaran davant 
un equip completament nou, amb noms co-
neguts com Scott Bamforth o Victor Artega 
o desconeguts (però que estan fent un gran 
inici de campanya) com el pivot Ethan Happ 
o l’exterior Justus Hollatz. Dels últims 10 
partits entre Penya i Breogan, els de Bada-
lona n’han guanyat 9, i l’únic que van perdre 
va ser a l’Olímpic per 81-88. 
La Penya necessitarà més aportació dels 
seus jugadors tant a nivell defensiu com 
ofensiu. Andrés Feliz haurà d’aportar molta 
més anotació a partir de l’1x1, Joel Parra 
tornar a ser el jugador defensiu de l’any 
passat. La gran incògnita d’aquest partit 
és com Carles Duran gestionarà la posició 
d’alapivot. Amb Willian Howard 1 mes ex-
tra lesionat, Henry Hellenson queda com 
l’únic 4 pur. Joel Parra, Pep Busquets i 
Zsombor Maronka assumiran molt més 
minutatge.

seu camp contra el Fuenlabrada 78-70). 
El partit a priori és accessible per la Penya 
degut al seu superior talent de plantilla i ro-
tació. Guillem Vives tornarà a ser el líder en 
direcció de joc, Kyle Guy (hauria de dispu-

El Breogan serà el rival dels verds-i-negres 
aquest dissabte a l’Olímpic. Mentre que la 
Penya encara no coneix la victòria aquesta 
temporada, el seu rival ha guanyat els dos 
partits (al camp del Múrcia per 70-84 i al 

Foto: penya.com
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Objectiu: Eurolliga

La Penya parteix com la gran fa-
vorita a l’Eurocup. Guanyar el tor-
neig dona accés directe a la màxi-
ma competició. La derrota contra 
l’Ulm de l’any passat ja és història 
i ara comença una nova edició 
europea ense equips potents com 
el Partizan i la Viruts de Bologna 
però amb el Reyer Venzia, el Gran 
Canaria o el Paris Basketball com 
a màxim rivals. Per complementar 
la plantilla verd-i-nengra, la direc-
ció tècnica ha inscrit a cinc juga-

dors per tenir una rotació més àm-
plia. Aquests són: el suec Kasper 
Suurorg, el portuguès Ruben Prey, 
l’espanyol Miguel Allen, el croat 
Tomas Buljan i l’italià Leonardo 
Okeke. Recordem que la Penya 
està al grup A juntament amb el 
Cedevita, el Bursaspor, el Brescia, 
el Lietkabelis, Bourg en Bresse, 
Prometey, l’Ulm, Cluj Napoca i el 
Reyer Venezia. Quedar primer de 
grup certifica jugar totes les fases 
eliminatòries amb factor local. 
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Brescia, el primer rival

La direcció tècnica verd-
i-negra ha decidit fitxar 
un ala-pivot per suplir les 
baixes dels lesionats Wi-
lliam Howard i Leonardo 
Okeke. El jugador amb 
passaport d’Hongria i prové 
de jugar a la CBA, la lliga 
xinesa als Zhejiang Lions. 
Jones aportarà molta con-
sistència física i domini del 
rebot.

Es reforça 
el joc 
interior
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Victòria contundent del Seagull (3-1)
Les gavines tornen a recuperar les sensacions positives

Foto: Seagull

El diumenge va ser un dia per-
fecte pel Seagull. Davant el seu 
públic, l’equip badaloní va do-
minar des de l’inici fins al final 
al seu rival, el Son Sardina. La 
victòria va ser per 3 gols a 1, 
però la diferència podria ha-
ver estat més alta. Els primers 
compassos del partit ja ens 
feien preveure que les locals 
serien molt superiors i provo-
carien bastantes ocasions de 
perill. L’estrella del partit, un 
cop més, va ser Aina Sarasols 
que va ser present en dos gols 
dels tres: un gol i una assistèn-
cia.  El Son Sardina va marcar 
en els darrers minuts de partit, 
sent impossible un intent de re-
muntada. El Seagull torna a tro-
bar la victòria, la tercera de la 
temporada i es situa a la quarta 
posició a la Primera Nacional 
Femenina. 

El pròxim partit de les gavines 
serà el diumenge 9 a les 12:00h 
al camp del Collera. 
El Seagull cada cop està millor 
a la Primera Nacional Femenina. 
El nou equip cada vegada està 
més confeccionat i les jugado-
res estan més còmodes amb la 
resta de l’equip i l’staff tècnic. 
Tot i l’alta competitivat que hi 
ha aquest any en aquesta lliga, 
l’inici del Seagull no és gens 
dolent. 
Les 3 victòries i 1 derrota (en 
el derbi comarcal contra el Sant 
Gabriel per 0-1) no són una 
sorpresa i es mostra de les bo-
nes sensacions. La capitana de 
les gavines, Aina Sararols, és 
la jugadora exponent i màxima 
referent de l’equip. Els equips a 
batre aquesta temporada seran 
el Huesca, el Collera i el Sant 
Gabriel.
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Empat del Badalona Futur

Foto: CF Badalona

El conjunt d’Oriol Alsina va sortir amb tota 
l’energia possible, buscant marcar ràpid i do-
minar el partit per sumar el 3 punts i conti-
nuar a la part de dalt de la classificació. El 

Núm. 739C.F. BADALONA26

La poca efectivitat no va portar el resultat esperat
partit va començar amb un ritme alt 
i intens, sense joc tàctic i jugant al 
contraatac. El jugador del Badalona, 
Peke Polo, va tenir una gran ocasió a 
l’equador de la mitja part però no va 
tenir encert. L’Atético Saguntino no 
va trobar el seu espai dins el primer 
temps. Després de l’aturada entre 
meitats, el partit es va igualar, tor-
nant-se molt disputat. Els locals van 
tenir la millor ocasió del partit amb 
un xut de mitja distància però que el 
porter del Badalona, Isaac Becerra, 
va aturar amb gran nota. La resta de 
partit va acabar sense ocasions cla-
res i amb un empat a 0 que satisfà als 
equips i justifica el que es va veure al 
camp. El pròxim partit del Badalona 
serà el diumenge a les 18:00h con-
tra el Prat al Municipal de Badalona. 
Que el Badalona Futur està en una 
bona dinàmica és una realitat - tot i 
l’empat contra l’Atlético Saguntino-.   
Quedar entre els quatre primers de 
la classificació garantitza les fases 
d’acens a la següent divisió, objectiu 
clar del conjunt d’Oriol Alsina.
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SAGUNTINO - BADALONA FUTUR

0 0

Classificació

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

   At. Saguntino      0   - Badalona Futur  0
 Espanyol B  1  -  Ibiza  1
 Valencia B  2 -  Deportivo  0
 Formentera  0 -   Lleida Esporiu  1
 Prat  1    -  Mallorca B 0
 Peña Deportiva  1 -   Olot  0
                         Manresa 2  - Terrassa 1  
    Ebro 1 -    Alzira  2 

Resultats Jornada 3

Propera Jornada 

 Hercules  -   Ebro  
 Deportivo -   Peña Deportiva 
 Mallorca B -   Espanyol B 
 Lleida Esportiu -   Manresa 
 Ibiza  -  Teruel 
 Terrassa  -  Saguntino 
 Badalona Futur       -     Prat
                                 Alzira          -   Valencia Mestalla 

C.E. SEAGULL
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El conjunt de Casagemes-Albert Esteve 
rebia el Salou en el seu retorn de local 
en aquesta categorial. Els de Xavi Grau 
tenien davant un equip molt físic, que 
basava el seu joc en accions indivi-
duals i alt tirs de tres. El partit va anar 
frec a frec fins la mitja part  tot i que 
els locals van marxar +7 al descans. 
A la segona part, Orlando Méndez va 
tancar la pintura minguellera i amb en-
cert van arribar a obtenir un marge de 
+15 gràcies a un triple d’Enric Curto. 
El Lloret no va abaixar els braços i va 
pujar el nivell físic i posant la igualtat 
a falta de cinc minuts per acabar (51-
51). Sergi Rourera i un altre cop Curto 
van fer decantar la primera victòria pels 
blaus per 64-59. Els més destacats En-
ric Curto i Orlando Méndez amb 16 i 14 
punts respectivament. 
L’altra victòria dels equips badalo-
nins a Copa va ser la dels Maristes 
Ademar. El 2n i el 4rt període van ser 
claus perquè l’equip de Javi Espinosa 
aconseguís la victòria. El gran encert 
des del triple (44%) i la bona defensa 
col·lectiva, les principals claus. El Ma-
taró - amb tres baixes - va sortir amb 

un ritme molt intens i joc anàrquic però 
que els de La Plana van saber controlar. 
El darrer quart va ser letal. Un parcial a 
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Cara i creu en la segona jornada 
pels equips badalonins a Copa Catalunya

MINGUELLA I MARISTES 
REACCIONEN; CÍRCOL 
I BADALONÈS NO

favor de 21-6 amb domini dins les dues 
zones va ser la clau de la victòria. L’ex-
perimentat base badaloní Quim Franch 

va ser el referent vermell amb 17 punts 
juntament amb Pol Vidal (16).
Pel que fa al grup 2, Círcol i Badalo-

nes encara no coneixen la victòria. 
Cert és que es van trobar davant 
de dos equips que seran a dalt de 
tot. El conjunt d’en Coro va jugar al 
camp del Sant Cugat on tot i anar 
per davant a falta de cinc minuts per 
acabar (54-55). Però, un parcial de 
20-3 va sentenciar el partit (74-58). 
Alvaro Puertas amb 16 punts i Quim 
Forteza amb 14, els més destacats 
dels badalonins. El Badalonès va 
caure a La Plana contra l’Almeda 
en un partit que van trigar més de 
tres quarts entrar. El rival molt físic 
i intens no va donar oportunitat a 
l’equip de Pol Amigó i en moments 
van arribar a +30 (21-51). Els dimo-
nis no van deixar que anés a més i 
van aconseguir, almenys, guanyar 
la segona part. El resultat es va ma-
quillar col·locant-lo 59-80. Jorge 
Fernández amb 16 punts, el referent 
ofensiu vermell.

1a Catalana masc.
El Minguella B aconsegueix remuntar la Caste-
llbisbal i treu la primera victòria (78-70)  amb 
un gran Sergi Moreno (19p). El Círcol B cau 
ajustadament a la pista del Matadepera en un 
partit que podia haver guanyat qualsevol (83-
79), Roger Marcos amb 28p el referent. El Llefià 
treu una victòria important al camp del Santpe-
dor (58-66) amb Ismael Guerro com a exponent 
ofensiu amb 17p. Finalment, en el derbi bada-
loní, el Bufalà es va imposar al camp del Sant 
Andreu (60-62) amb Albert Viñalloga sent el 
destacat (13p).

1a Catalana fem.
El Llefià recupera sensacions i es refà de la de-
rrota al camp de l’Espanyol i suma la primera 
victòria contra el Grup Barna B. Un gran primer 
quart (16-8) va permetre a l’equip de Sergio 
Arias tenir controlat el partit, tot i que el rival 
va aconseguir apropar-s’hi al tercer quart. Ju-
lia Riera amb 18p la més destaca. La Minguella 
va caure per petita diferència al camp del Lloret 
(58-54). El conjunt de Jessi Garcia va trobar a 
faltar l’encert des de línia exterior i es va topar 
davant un rival molt físic. Erika González amb 10 
punts la més destaca de les blaves.
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Cara i creu 
pels equips badalonins 
a 1a. Catalana
Minguella i Llefià surten victoriosos i 
milloren sensacions

El Port de Badalona acull el 
Campionat de Catalunya de Pàdel Surf

La Federació Catalana de Stand 
Up Paddle i Surf ha tornat a triar 
les instal·lacions del Port de Ba-
dalona per celebrar el Campio-
nat de Catalunya de Pàdel Surf 
de velocitat i llarga distància, 
convocat per aquest cap de set-
mana del 8 i 9 d’octubre.
Durant la jornada de dissabte 8 
d’octubre a partir de les 10h del 
matí transcorreran les proves de 
velocitat, en el canal del Moll de 
Cortesia. El fet que la competició 
es convoqui en un canal permet 
la visibilitat dels esprints des 
del Moll; els esportistes sorti-
ran des dels pantalans flotants 
situats en l’àrea de la rampa de 
dues en dues persones. 
L’endemà, dia 9 d’octubre, igual 
que en la convocatòria de no-
vembre del 2021, la caleta de 
la Marina serà des d’on sortiran 
les proves de llarga distància. 
També es pot fer seguiment de 
la sortida i de les arribades des 

de la Platja de la Marina, que en 
aquesta ocasió compta amb una 
guingueta des d’on es pot fer el 
seguiment.

El Port es consolida com a un 
port esportiu
El Port de Badalona consolida 

amb aquesta cita la relació amb 
una nova federació esportiva, 
la de Surf i Sup, que se suma 
a l’aposta des de l’inici de la 
seva entrada en funcionament 
de donar suport a les activitats 
de vela, de pesca esportiva, de 
piragüisme i de rem. En aquest 

sentit, només durant els mesos 
d’aquesta tardor hi ha convocat 
per al dia 15 d’octubre una jor-
nada de portes obertes per a tas-
tar el Dragon Boat en el marc del 
Dia Internacional del Cáncer de 
Mama, la celebració, per primer 
cop, de la regata d’Altura Golden 

Race/ Trofeu Marina Badalona 
els dies 28, 29 i 30 d’octubre, 
el Campionat de Catalunya de 
Pesca Fonejada els dies 12 i 13 
de novembre, la Pàdel Race de 
piragüisme 19 i 20 de novembre 
i una regata de batel el 26 de no-
vembre de 2022.

Aquest cap de setmana se celebra la primera edició a Badalona
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Badalona acull el dissabte 8 
d’octubre la 7a edició de la 
prova “100 km vs Càncer”

Torna la Màgic BDN Running 
solidària amb les curses de 
5km i 10km

la distància màxima de la prova, 
sortiran a les 8 de matí; mentre que 
aquells que optin per una distància 
lliure, podran començar a partir de 
les 9 hores i afegir-se a l’esdeve-
niment en qualsevol moment. La 
prova finalitzarà per a tothom a les 
21 hores.

Tarradellas. És un homenatge a 
l’atleta badaloní Luis Condon, 
que va morir el 2012 a causa 
de leucèmia. Les inscripcions 
segueixen obertes, per apun-
tar-s’hi cal accedir al web de la 
Màgic BDN Running.

els participants poden completar 
la distància que vulguin, corrent 
o caminant, en un circuit situat al 
passeig Marítim. El recorregut del 
circuit cobreix una distància de 
cinc kilòmetres amb sortida a l’al-
tura de la Donzella. Les persones 
que vulguin fer els 100 kilòmetres, 

i de l’ambient més festiu que 
caracteritza aquesta prova.
Com a punt destacat, enguany 
es recuperen els tres circuits 
principals: el 5k, el 10k i els 
Infantils, tots ells amb el punt 
de sortida des de la plaça Josep 

El passeig Marítim de Badalona 
acollirà el pròxim dissabte 8 d’oc-
tubre la 7a edició de “100 km vs 
Càncer Challenge”. La prova serà 
en benefici d’AFANOC, l’Associa-
ció de Familiars i Amics de Nens 
Oncològics de Catalunya. Es tracta 
d’una prova solidària en la qual 

Badalona torna a tenir una cita 
amb l’esport popular i la so-
lidaritat el proper diumenge 
16 d’octubre. La Màgic BDN 
Running celebra 11 anys amb 
ganes de tornar als carrers de 
la ciutat i omplir-los d’esport 

Foto: Redacció

Foto: Màgic BDN Running
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Practicants i federats de la 
modalitat windsurf van parti-
cipar a una prova que pertany 
al circuit català. Le bones 
condicions del vent, el garbí, 
que va superar les 20 nusos, 

El Bétulo acull la 
regata de windsurf

Foto: Redacció

van permetre realitzar els dos 
dies de competició. En la part 
masculina, el badaloní Quim 
Rodés i en la femenina, Cristi-
na Garcia, els campions de la 
jornada.

El passat dissabte 24 de se-
tembre de 2022 es va celebrar 
al Poliesportiu Príncep Felip 
de Majadahonda (Madrid) el 
Campionat d’Europa de Kyokus-
hin. El campionat hi va assistir 
el president de la organització 
Kyokushin-Kan Internacional 
el japonés Hatsuo Royama 9è 
DAN i la resta de mandataris 
europeus. David Rodríguez 2on 

Dani Rodríguez i 
Sergi López, premiats 
en Kyokushin

Foto: Sergi López

DAN va representar el Dojo 
Urban com a competidor a 
la categoria master 35 i es va 
proclamar 3er classificat. Apro-
fitant la presencia del mandatari 
japonès el diumenge 25 es va 
realitzar una convocatòria inter-
nacional d’exàmens per a ins-
tructors on el director del club 
en Sergi López va promocionar 
a 5è DAN.
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