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Filmets 
guardona a 
Lluís Marco
L’actor badaloní rebrà la Venus d’Honor 
en reconeixement a la seva trajectòria
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Ja som a finals d’octubre i els carrers 
de Badalona es comencen a omplir 
de cartells... arriba una nova edició 
del FILMETS Badalona Film Festival! 
Aquesta 48a edició comença divendres 
21 i s’allargarà fins el 30 d’octubre de 
2022. La gran notícia d’aquest any és 
que torna la normalitat: després de dues 
edicions híbrides durant la pandèmia 
de la Covid-19, el festival de curtme-
tratges FILMETS torna a ser un festival 
competitiu únicament presencial. En 
uns anys on la pandèmia ha accentuat, 
encara més, la necessitat de reinventar 
el concepte del cinema, les plataformes 
com Netflix, Filmin o HBO han estat un 
malson per les petites i grans sales. 

La presencialitat, el gran emblema 
del festival
El festival FILMETS arriba per reivindi-
car la sala de cinema, la presencialitat 
i el concepte de valorar els films en 
comunitat en una sala. A més, torna el 

Tornen els millors 
curtmetratges a Badalona
El FILMETS recupera la presencialitat 
completa en totes les sessions competitives 

format competitiu: una forma de tenir a 
l’espectador atent en tot moment. 
 
A la Secció Oficial s’exhibirant 218 pe-
l·lícules competitives repartides en 24 
sessions a les tres seus del festival: el 
Teatre Zorrilla de Badalona, l’Institut 
Français de Barcelona i els cinemes 
Can Castellet de Sant Boi de Llobregat. 
Aquestes pel·lícules optaran a alguns 
dels guardons que es lliuraran a la Nit 
de les Venus, que és la gala de cloenda 
del festival que es farà al Teatre Zorrilla 
el dia 29 d’octubre a les 22 hores.
 
El que juga molt a favor del festival 
és que segueixi l’aposta clara pels 
curtmetratges. En una societat on ens 
costa estar pendents molta estona d’un 
mateix tema, el format de films curts 
ajuden a tenir l’espectador atent. Així 
ho reivindiquen el lema d’aquest any: 
“Curt és millor”. A través d’un spot, el 
festival exemplifica que les accions, si 
es poden fer curtes, millor. 
 
A més, és un festival reconegut inter-
nacionalment, ja que a finals de l’any 
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Darrera edició del Festival Filmets

Gran afluència de públic en una de les sessions del festival

Decathlon Badalona 
celebra el seu 30è aniversari

El divendres 28 d’octubre farà 30 anys que 
Decathlon, el referent del retail esportiu, va 
arribar a Espanya. Concretament, va obrir les 
portes la primera botiga de la companyia al 
municipi de Badalona el 1992. Un any, sens 
dubte marcat per l’esport i la celebració dels 
Jocs Olímpics a la ciutat comtal, i que va 
suposar el punt de partida per a la democra-
tització de l’esport al nostre país. La botiga 
es va convertir de seguida en el punt de con-
tacte i interès principal dels esportistes de tot 
Catalunya, a més d’un lloc d’intercanvi per a 
tots aquells veïns que s’interessaven per les 
diferents pràctiques esportives.
Des de la botiga, amb motiu d’aquesta fita 
tan especial, han preparat unes setmanes 
carregades d’activitats per celebrar-ho amb 
tots els clients, i viure així aquests dies tan 
importants amb ells. Des de classes de 
zumba, ioga, passant per manualitats per 
als més petits, reptes de trail amb Decathlon 
Coach, concursos de musculació, bàsquet 
inclusiu al costat de la Fundació Badalona 
Capaç o una xerrada sobre “Dona i Esport”. 
Els clients que vulguin viure aquests dies al 
costat de l’equip de la botiga només hauran 
d’accedir a la web d’activitats de Decathlon, 
seleccionar la botiga i inscriure’s.

La botiga amb més superfície comer-
cial del nord de Barcelona
30 anys més tard, Decathlon Badalona 
continua sent la botiga amb més superfície 
comercial de tot el nord de Barcelona i, no 
només per la seva primera botiga física, sinó 
per comptar amb material esportiu d’una ex-
cel·lent qualitat-preu en el context de l’època. 
En l’actualitat, també ha facilitat l’accessibi-
litat a la pràctica esportiva per poder gaudir 
dels seus beneficis.

La botiga ha organitzat unes setmanes d’activitats per celebrar-ho amb els clients

Avui dia, la botiga té 4.000 m² de superfície 
comercial. És un dels showrooms més grans 
d’esports de muntanya i fitness i, a més, té 
molts altres serveis com el seu gran pàr-
quing, aparcament per a bicis, dues pistes 
esportives per a bàsquet o la zona específica 
per a Clica&Recoge, ja que aquesta part del 
procés de compra en línia té una gran acolli-
da entre els esportistes de la zona.
Pel que fa a les disciplines esportives es-
trella, durant aquestes tres dècades des-
tacarien els esports a l’aire lliure com ara 
senderisme, càmping o running, a més 
d’esports d’equip com el bàsquet o el futbol 
sala, a més del fitness. També és cert que, 
els últims anys, han entrat amb força altres 
disciplines com el pàdel, trail, esports com la 
dansa o el judo sobretot entre els més petits 
per a activitats extraescolars, musculació i 
cross trainning, snorkel o tot allò relacionat 
amb la mobilitat urbana.

Més de 70 treballadors
Però si d’alguna cosa se sent orgullosa la bo-
tiga, és de la gran família que forma l’equip 
de col·laboradors de la botiga, sense els 
quals aquests 30 anys vivint l’esport de ma-
nera apassionada i encomanar-ho als veïns 
de la zona seria impensable.
En aquests moments la botiga compta amb 
72 empleats que treballen dia a dia asses-
sorant i acompanyant els clients, i apropant 
així els beneficis de la pràctica esportiva. 
Un equip que ha anat variant durant aquests 
30 anys, però que sempre s’ha caracteritzat 
per l’heterogeneïtat, les ganes i la passió, on 
cadascú complementa les seves capacitats 
amb les dels seus companys. 
Segons el mateix director de Decathlon Ba-
dalona, Nacho Alamán: “Decathlon Badalona 
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és una gran família, un equip en constant 
creixement. Durant aquests 30 anys hem 
estat precursors de l’esport a Badalona adap-
tant-nos a les necessitats dels ciutadans, tot 
facilitant la pràctica esportiva a través dels 
nostres productes i dels esdeveniments que 
hem gaudit amb els clubs i clients de la zona. 
Estem molt orgullosos de fer 30 anys i molt 
motivats per continuar fent l’esport accessi-
ble a Badalona en el futur”.
També compta amb una participació activa 
entre la tenda i FP Dual.

Col·laboracions amb clubs locals de la 
zona
Pel que fa a com ha contribuït Decathlon 
durant aquests anys al municipi, es po-
dria definir amb les aliances que ha creat. 

Aliances que es tradueixen en els múlti-
ples convenis que s’han signat des del 
1992 amb clubs locals de la zona i amb 
els quals no paren de fer competicions, es-
deveniments, carreres, entre moltes altres 
activitats. Per a la botiga són fonamentals 
aquestes col·laboracions, ja que els per-
meten també ampliar-ne l’abast. Des del 
Club de Trail Running Vigia, de Santa Co-
loma de Gramenet, el Consell Esportiu del 
Barcelonès Nord, el Badalona Basket Base, 
Bubo Sports Events, amb què s’han des-
envolupat diferents curses, com la Cursa 
de la Dona o la Lluita d’Abril per recap-
tar fons per a aquesta nena diagnosticada 
amb una malaltia rara, fins a Seven Mila 
Events, amb què col·laboren per a la Cursa 
de Bombers.

Decathlon Badalona 
va ser la primera 
botiga de l’empresa a 
Espanya 

“Hem estat 
precursors de 
l’esport a Badalona 
adaptant-nos a les 
necessitats dels 
ciutadans”
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Nit de les Venus de la passada edicióPresentació Filmets 2022

2021, va ser nomenat ‘festival col·labo-
rador dels Premios Goya’, que atorga 
l’Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas. Aquest 2022 serà el 
primer any en que la millor producció 
espanyola premiada a FILMETS entrarà 
directament a la ‘short list’ de finalistes 
dels premis Goya. 

‘The water murmurs’, el curt que 
obrirà el festival
 La primera pel·lícula que es projectarà 
a la 48a edició de FILMETS Badalona 
Film Festival és, un curt xinès del  gè-
nere de ficció, de 15 minuts i estrena-
da el mes de maig de 2022 i dirigida 
per Story Chen, amb Taiwen Zhang, 
Annabel Yao i Rongxi Li. El curt arriba 
directament a Badalona havent guanyat 
la Palma d’Or del Festival de Canes al 
Millor Curtmetratge 2022. La Sessió 
Inaugural tindrà lloc el 21 d’octubre a 
les 21 hores i comptarà amb l’assis-

tència d’alguns dels protagonistes dels 
curtmetratges.
 
Les escoles al teatre Blas Infante
Més de 5.000 alumnes de 3r de Primària 
i de 4rt d’ESO assistiran al Teatre Blas 
Infante per veure curtmetratges infanti-
ls. L’objectiu de la iniciativa és fer que 
els escolars passin com a mínim dues 
vegades durant l’etapa de l’ensenya-
ment obligatori per FILMETS.

L’actor Lluís Marco, la Venus d’Ho-
nor del festival
La 48a edició de FILMETS Badalona 
Film Festival ha volgut reconèixer la 
trajectòria de l’actor badaloní Lluís 
Marco lliurant-li la Venus d’Honor. Es 
reconeix la seva trajectòria en el món 
del cinema, tant en format curt com 
llarg, la seva faceta de doblador i de 
director de doblatge, així com les seves 
interpretacions en televisió. A la pàgina 

Es projectaran 
218 pel·lícules en 
tres seus entre 
Barcelona, Badalona 
i Sant Boi 

El format competitiu 
i presencial 
del festival es 
fa atractiu per 
l’espectador

18 li hem fet una entrevista a l’actor ba-
daloní Lluís Marco en el que ens parla 
dels seus inicis, la seva trajectòria i 

el seu vincle amb Badalona. L’acte de 
lliurament de la Venus d’Honor serà el 
dilluns 24, a les 16.30 hores, al Teatre 
Zorrilla, just abans de començar la ses-
sió FILMETS Campus.

Radio Televisió Espanyola com a 
principal patrocinador de FILMETS
Enguany, una de les novetats és que 
RTVE Catalunya i Badalona Comuni-
cació han firmat un acord de col·la-
boració segons el qual l’ens públic 
serà el patrocinador principal de la 
48a edició de FILMETS Badalona Film 
Festival. Oriol Nolis, el director de 
RTVE Catalunya, i Josep Viñeta Bal-
sells, conseller delegat de Badalona 
Comunicació, van signar aquest acord 
que servia per promocionar i difondre 
les activitats del festival. Això li dóna 
un impuls molt interessant que serveix 
per engrandir encara més la visibilitat 
del festival.
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Fiscalia investiga l’exalcalde Albiol pel pagament 
d’hores extres a la Guàrdia Urbana

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha obert 
diligències contra l’exalcalde de Badalona, 
Xavier Garcia Albiol, pel pagament d’ho-
res extres a la Guàrdia Urbana en període 
de vacances. Ho va fer malgrat que existia 
un informe desfavorable de la intervenció 
municipal que aconsellava no fer el tràmit. 
El motiu és que els agents no poden cobrar 
extres si es troben de vacances i, per tant, el 
pagament és il·legal. L’actual regidor del PP 
de Badalona podria enfrontar-se a possibles 
acusacions de prevaricació i malversació de 
cabals públics.

Aquest estiu els agents han tornat a 
fer hores extres durant les vacances
Aquest estiu, s’ha tornat a repetir la situació 
d’haver d’activar agents del cos en període 
de vacances, però ara s’analitza de quina 
manera es poden pagar els imports corres-
ponents. A dia d’avui, la interventora muni-
cipal ha bloquejat el pagament d’aquestes 
hores, ja que el procediment s’ha detectat 
com a il·legal. La decisió final la tindrà el 
servei de resolució de discrepàncies de la 

Foto: Arxiu

Va donar l’ordre amb un informe desfavorable de la intervenció municipal

Generalitat. En el cas que s’acabi deter-
minant que el procediment de pagament 
d’aquestes hores sigui il·legal, l’Ajuntament 
de Badalona haurà de compensar als treba-
lladors d’una altra manera, com ara donant 
més dies de festa.

Una falta d’agents
La falta d’agents durant els mesos de vacan-
ces no és un fet aïllat del govern d’Albiol. 
La Guàrdia Urbana de Badalona té uns 240 
agents en actiu i, segons ha explicat l’ACN, 
en caldria un total de 305. Aquesta man-
ca d’agents es nota sobretot en els mesos 
d’estiu quan gran part de la plantilla agafa 
vacances. Davant d’aquesta necessitat, el 
consistori va fer treballar, aquest passat estiu 
també, a uns agents que teòricament tenen 
vacances i es va dir que se’ls retribuiria amb 
el pagament en forma d’hores extraordinàries 
treballades. La interventora municipal va 
analitzar la situació i va concloure que el pa-
gament d’aquestes hores es feia de manera 
il·legal, donat que entenia que els agents no 
poden cobrar extres si es troben de vacances.
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Badalona il·luminarà tots els 
barris de la ciutat per Nadal
L’Ajuntament duplicarà el pressupost de l’any passat
Badalona s’il·lumina per Nadal. 
Aquest any, per primera vegada, 
tots els barris de la ciutat tindran 
llums per Nadal. El pressupost per 
als llums i la decoració de Nadal 
serà de 380.000 euros, més del 
doble que l’any 2021, encara que 

Dolors Sabater és la 
favorita per tornar a 
encapçalar Guanyem

Guanyem Badalona fa aquest 
divendres 21 d’octubre a les 
17h una roda de premsa en 
què desvetllarà la persona que 
encapçalarà la llista per les 
eleccions municipals de 2023. 
A falta de confirmació, totes les 
mirades apunten a l’exalcalde-
sa i actual diputada de la CUP 
al Parlament de Catalunya. Do-

lors Sabater és la gran favorita 
per tornar a encapçalar les llis-
tes del partit en les eleccions 
municipals del maig vinent. El 
partit es temia la fuga de vots 
per la falta de continuïtat de la 
figura principal del projecte i 
hauria demanat a Dolors Saba-
ter que es presenti com a cara 
principal de la llista. 

Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona

Badalona destinava un import molt 
inferior comparat a altres municipis 
catalans. Hi haurà 15 carrers més 
il·luminats als barris que es troben 
més allunyats del Centre, com la 
Mora o el Remei, al sud, o el Man-
resà al nord del municipi. La plaça 

de la Vila, el Passeig Marítim i La 
Rambla, a més de diversos eixos 
comercials, carrers i places estaran 
decorats durant el període de fes-
tes nadalenques. Fonts municipals 
asseguren que, durant mesos, s’ha 
treballat amb entitats del districte 
per triar quins carrers eren els més 
adients per il·luminar.

Una despesa de gairebé 
400.000 euros
Pel que fa a la despesa, serà de 
380.000 euros. Un augment del 
pressupost de més del doble res-
pecte l’any anterior, que era de 
143.000 euros. Tot i això, s’ha de 
reconèixer que Badalona destinava 
un import molt inferior al d’altres 
municipis catalans. Per exemple, 
Coloma de Gramenet destina una 
partida de 250.000 euros, Sant 
Adrià de Besòs, 80.000 euros, Pre-
mià de Mar, 100.000 euros, Cor-
nellà de Llobregat, 349.000 euros 
i Sant Joan Despí, 250.000 euros.
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El festival d’arquitectura arriba a Badalona aquest cap de setmana

El 48h OpenHouse BCN permet visitar 
de franc set edificis de Badalona

Arriba la 13a edició del festival d’arquitec-
tura 48h Open House BCN : se celebrarà 
aquest cap de setmana, dissabte 22 i 
diumenge 23 d’octubre, a Barcelona i sis 
ciutats catalanes, entre les quals s’hi tro-

ba Badalona. Enguany, el festival posa el 
focus en els oficis com una manera de re-
conèixer totes les disciplines i els profes-
sionals que fan de l’arquitectura una peça 
col·laborativa i global.

Edifici modernista Ca l’Amigó / Maria Alonso

Quins són els edificis que es poden vi-
sitar?
En el cas de Badalona, durant el cap de 
setmana del festival es podran visitar de 
franc set edificis singulars i gaudir de dos 
itineraris per la ciutat amb el guiatge d’ex-
perts. Entre els edificis destaca Ca l’Ami-
gó, un cuidat edifici modernista, i el seu 
jardí recuperat l’any passat com a espai 
públic, ja que es tracta d’un lloc on els 
oficis tradicionals són ressaltats per les 
noves maneres de fer. L’oferta es completa 
amb el Centre Sant Jaume, el dipòsit d’ai-
gües pluvials L’Estrella, l’edifici El Viver, el 
monestir de Sant Jeroni de la Murtra, la 
Casa de l’Heura i la Casa dels Dofins i el 
Museu de Badalona.
Pel que fa als itineraris, hi ha dues pro-
postes: l’itinerari de Canyadó a La Rambla, 
a càrrec de Margarida Arbras, directora 
del Museu de Badalona; i l’itinerari per la 
nova façana marítima, que comptarà amb 
el guiatge de l’arquitecte Xavier Salvà.

L’edifici de la Casa de la Vila de Bada-
lona ha estat incomunicat, sense inter-
net ni telèfon, des de fa una setmana. 
Dijous passat, mentre es feien uns 
treballs a la via pública, concretament 
al carrer Francesc Layret, es va tallar 
per error un cable de la fibra òptica de 
la Casa de la Vila de Badalona. Fonts 
municipals asseguren que ja han recu-
perat la connexió i tots els grups mu-
nicipals ja poden seguir amb la seva 
activitat.

La Casa de la 
Vila recupera 
l’internet després 
d’una setmana

Imatge de la Casa de la Vila de Badalona
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Durant la tarda de dimecres dia 19 d’octu-
bre, el regidor del PP, Xavier García Albiol, 
va patir un escarni a l’entrada d’un acte que 
havia organitzat a alguns veïns de Pep Ven-
tura, al barri del Progrés de Badalona. En 
el mateix moment d’entrar, la regidora del 
Partit Popular Rosa del Amo, que acompan-
yava Albiol, va ser agredida per una dona 
que li va tirar el mòbil a terra mentre gravava 
els fets.
En un dels vídeos enregistrats es pot veure 
com l’agressora duia una samarreta amb 

simbologia antifeixista. Tot i les escridas-
sades, que han tingut lloc durant l’arribada 
i els primers minuts d’un acte, s’ha pogut 
acabar celebrant amb normalitat.
Al lloc on va passar l’incident, just al ma-
teix matí havia aparegut una pintada al te-
rra que hi posava: “Albiol feixista. Fora de 
Badalona”. L’Ajuntament de Badalona va 
netejar-la unes hores més tard, abans de 
l’inici de l’acte. Els autors de la pintada no 
van estar identificats i cap institució l’ha 
reclamada.

Foto: Marcel Vivet

Albiol pateix 
un escarni en un acte 
al barri del Progrés

García Albiol, en un vídeo al seu compte 
d’Instagram, va denunciar la passivitat 
dels Mossos, que segons ell van trigar 
més d’una hora en arribar al lloc dels fets.  

L’alcalde de Badalona, el socialista Rubén 
Guijarro, va trucar aquella mateixa tarda al 
regidor del PP per interessar-se pels fets 
ocorreguts.

PubliK .es
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Multen amb 9,25 milions 
l’empresa badalonina Audax
L’empresa ha anunciat que recorrerà a la multa

La Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC) ha multat l’em-
presa badalonina Audax amb 9,2 milions 
d’euros per fer pràctiques fraudulentes 
amb l’objectiu de captar clients de llum i 
gas d’altres companyies. La mateixa em-
presa ha anunciat que recorrerà a la multa i 
assegura que hi ha bases sòlides per sortir 
indemne de la sanció. Segons la CNMC, 
l’empresa dirigida pel badaloní José Elías 
hauria dut a terme pràctiques comercials 
fraudulentes des del 2018 fins al 2021 mi-
tjançant “actes d’engany i confusió” per-
què els clients canviessin els seus submi-
nistraments. A la primera meitat del 2022, 
Audax es va anotar un benefici operatiu de 
13,6 milions d’euros. Després d’una anàli-
si inicial de la resolució de competència, 
la companyia ha informat en una nota re-
mesa al CNMV que interposarà un recurs. 
L’empresa badalonina entén que hi ha ba-
ses sòlides per fer-ho i ja ha començat els 
tràmits.

L’empresa adjudicatària 
del nou CAP El Gorg de 
Badalona fa fallida

L’empresa adjudicatària del 
nou CAP El Gorg de Badalona, 
Construcciones Deco, S. A, ha 
fet fallida, això obliga a aturar 
les obres fins que no es resol-
gui l’adjudicació a una nova 
empresa. Infraestructures.cat, 
L’empresa pública encarrega-
da de dur a terme el procés 
d’execució de les obres que li 
encomana la Generalitat, està 

treballant per resoldre una si-
tuació que provocarà un enda-
rreriment forçós en el projecte. 
La previsió és poder fer una 
nova adjudicació en un termini 
de cinc mesos. Les obres del 
Centre d’Atenció Primària El 
Gorg van començar el gener 
del 2021 i la duració de les 
mateixes havia de ser d’uns 
dos anys.

Seu de Audax Energía

El CAP El Gorg, pendent d’una nova adjudicació
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L’escultura de Camarón acaba a la 
deixalleria de Badalona

La història famosa escultura de Camarón de 
la Isla que havia d’ubicar-se a la plaça de 
Sant Roc de Badalona finalment ha acabat a 
la deixalleria de Badalona. L’obra va ser en-
carregada de paraula a l’artista Susana Ruiz 
el 2018 i, per uns problemes en la formalit-
zació del contracte, s’han allargat els termi-
nis fins a quatre anys. Ella mateixa en per-
sona va anar a buscar l’obra a la forneria de 
Girona en la que estava i, en comprovar el 
seu mal estat, l’ha acabat llençant a la deixa-
lleria de la ciutat. El fet que s’allarguessin 
tants anys els terminis ha generat que el 
motlle hagi quedat en un estat irreparable. 
Després de més de quatre anys, l’artista no 
es troba en disposició de restaurar-lo.

Un hometatge al cantaor més famós del 
món del flamenc
El cantaor més famós del món del flamenc 
va morir a Badalona, a l’Hospital de Can 
Ruti, i feia anys que s’intentava construir 
una escultura que homenatgés la seva per-
sona. Susana Ruiz, l’autora de l’escultura 

L’artista en persona l’ha acabat llençant pel seu mal estat actual
del mico de l’Anís del Mono a l’entrada 
del Pont del Petroli, va rebre l’encàrrec del 
govern de Dolors Sabater de fer l’escultura 
de Camarón l’any 2018. Encara que l’artista 
ha assegurat que el govern actual ha fet el 
possible per aconseguir-ho, Susana Ruiz i 
l’Ajuntament no van poder formalitzar un 

Escultura de Camarón de la Isla / Javier Torres

L’antropòloga Núria Armentano ha 
identificat les restes del gran bibliò-
fil i heraldista del segle XVII Jaume 
Ramon Vila en una tomba de Sant 
Jeroni de la Murtra. La sepultura fou 
localitzada el passat mes de juliol 
com a resultat del treball arqueològic 
de l’equip dirigit per Andreu Muñoz.  
Les troballes es van donar a conèixer 
en la I Trobada Bibliogràfica a Sant 
Jeroni de la Murtra sobre la cultura 
del llibre. En aquestes s’ha destacat 
que també es va poder recuperar la 
gran làpida amb l’escut dels Vila i 
la inscripció funerària. Els actes, 
celebrats al mateix Monestir, foren 
encapçalats per la conferència dialo-
gada “Ramon Llull, escriptor i filòsof 
de la diferència”, a càrrec del lul·lista 
Pere Villalba.

Identificades 
les restes de 
Jaume Ramon 
a Sant Jeroni 
de la Murtra
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contracte. El problema el van arrossegar 
tots els governs que han passat des del 
2018 fins ara i s’ha acabat per perdre l’es-
cultura. Durant el mandat de Manuela Car-
mena, va haver-hi un període de temps que 
l’Ajuntament de Madrid també es va interes-
sar per aquesta peça d’art.

Albert Sancho - redaccio@diaridebadalona.com Núm. 749
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Can Casacuberta Oberta Fest, una 
jornada d’activitats culturals per 
reivindicar la reobertura de la biblioteca

Aquest dissabte 22 d’octubre, la plataforma 
veïnal Casacuberta Oberta organitza el Can 
Casacuberta Oberta Fest, un festival cultural 

reivindicatiu per exigir la reobertura de la 
Biblioteca de Can Casacuberta i l’accés dels 
badalonins a la cultura. Aquesta nova mo-

Cartell del festival

bilització arriba després de la manifestació 
del passat 15 de setembre que reclamaven 
la reobertura de la instal·lació després de 
1.000 dies tancada.
El carrer Enric Borràs quedarà tallat durant 
tot el dia amb un programa de més d’una 
desena d’activitats culturals: concerts, 
tallers, xerrades, un punt d’intercanvi de 
llibres, dansa, parlaments reivindicatius, 
entre d’altres. Els organitzadors l’han defi-
nit com a un acte reivindicatiu amb un clar 
component cultural. El festival començarà a 
les 10.45h amb una presentació de benvin-
guda i s’allargarà fins a les 20h.
Les activitats del festival
L’acte estarà presentat per l’actor badaloní 
Xavi Carreras i durant el dia hi haurà els 
concerts de Naia González, Willio & Mar, La 
Tresca i la Verdesca i Guillem Bautista, amb 
la col·laboració de l’acordió de Senyor Peix. 
Es faran diversos tallers: creació de perso-
natges fantàstics, dibuix i contes. També hi 
haurà un mural reivindicatiu on s’exposaran 
opinions dels assistents sobre com volen 
que sigui la nova biblioteca.

El dilluns 24 de novembre, sota el títol 
‘Els professionals al centre, les perso-
nes l’objectiu’, la Fundació Badalona 
Capaç organitza la I Jornada de Reflexió 
al voltant de la discapacitat al BCIN amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Ba-
dalona. L’acte, que s’adreça a professio-
nals del sector, famílies i persones amb 
discapacitat intel·lectual i del desenvo-
lupament (DID), té com a objectiu posar 
en relleu la importància de les persones 
professionals com un component cen-
tral del benestar de les persones amb 
DID. 

BDN Capaç 
celebra la I Jornada 
de reflexió al voltant 
de la discapacitat
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Primer acord a Espanya per a oferir 
cirurgia bariàtrica regularment a pacients 
amb obesitat mòrbida
A partir d’aquest mes de setembre, 
l’Hospital Germans Trias i l’Institut 
Guttmann han iniciat una col·la-
boració conjunta per a realitzar 
cirurgia bariàtrica en pacients amb 
lesions medul·lars amb obesitat 
mòrbida. Es tracta del primer acord 
a l’estat entre organitzacions sani-
tàries per garantir de forma regular 
l’accessibilitat a aquests perfils de 
pacients. La notícia arriba després 
que s’hagi comprovat que aquestes 
cirurgies són segures, garanteixen 
la qualitat i aporten beneficis per 
aquest tipus de pacients.

El perfil dels pacients
Inicialment, les persones que es 
valoraran seran pacients d’entre 
18 i 65 anys amb lesió medul·lar 
de més d’un any d’evolució i amb 
obesitat mòrbida sense resposta al 
tractament medico-dietètic previ. Equip de Germans Trias i Pujol

Després d’una valoració exhaus-
tiva
i d’una preparació preoperatòria 
específica, es farà la tècnica qui-
rúrgica bariàtrica més adequada 
segons les característiques de 
cada cas i d’acord amb el pacient.

Més del 60% de la població 
amb lesió medul·lar té sobre-
pès
L’obesitat és molt freqüent des-
prés d’una lesió de medul·la espi-
nal. Més del 60% de la població 
amb lesió medul·lar té sobrepès 
o obesitat. Les causes d’aquesta 
elevada freqüència són múltiples 
i complexos, ja que intervenen 
factors físics, fisiològics, psicolò-
gics i socials que afecten la in-
gesta d’aliments, l’activitat física, 
el metabolisme i, per tant, el pes 
corporal.

CAN RUTI FORMA PART D’UNA IMPORTANT XARXA DE 
TRANSFORMACIÓ D’ENTORNS SANITARIS 

L’INSTITUT GUTTMAN PREPARA LA II EDICIÓ DEL VIDA ACTIVA

Sanitaris Hospital de Can Ruti

L’Institut Guttman prepara la II edició del 
Vida Activa, un programa d’empoderament, 
entrenament comunitari i d’iniciació a la 
vida independent per a un grup de perso-
nes que tenen una lesió medul·lar. Tindrà 
lloc del 7 al 20 de novembre i consistirà 
en dues setmanes de convivència. Adqui-
riran noves eines i posaran en pràctica les 
seves habilitats per viure sols comptant 
amb els suports necessaris per desen-
volupar-se de la manera més autònoma 
possible. A més, durant el dia, participa-

L’Hospital Germans Trias i Pujol s’ha integrat 
a la Healthcare Transformation Academy, una 
iniciativa que proporciona educació continua-
da per tota Europa a qualsevol professional 
sanitari dels hospitals. Formada per alguns 
dels hospitals i institucions més importants 
d’Europa encara el repte d’oferir una formació 
contínua d’alta qualitat, assequible i pertinent 
als professionals sanitaris europeus.  
 Formar part d’aquesta xarxa implica poder 
obtenir una formació d’alta qualitat en com-
petències que no es consideren clíniques bà-

ran en activitats molt diverses (vela, kayak, 
handbike, tennis, entre d’altres). Tot, amb 
l’objectiu d’augmentar la seva confiança en 
ells mateixos i que augmentin el seu nivell 
de participació en la societat. És hospital 
universitari especialitzat en la rehabilita-
ció intensiva per a pacients després d’un 
ictus, traumatisme cranioencefàlic, lesió 
medul·lar, pacients amb paràlisi cerebral 
infantil, ELA i altres malalties neurològi-
ques. El centre atén tant adults com nens 
(des dels primers mesos).

siques, però que són molt rellevants perquè 
els professionals puguin liderar processos 
transformadors als entorns sanitaris. Formarà 
prop d’una trentena de professionals a través 
de cinc cursos introductoris i avançats sobre 
innovació i transformació digital. Aquestes 
formacions es consideren essencials en un 
moment en què l’Hospital Germans Trias està 
apostant per la introducció de tecnologies, per 
augmentar l’atenció de valor i per dotar als 
professionals sanitaris de coneixement i eines 
necessàries.

Foto: Institut Guttman
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Entrevistem a 
Lluís Marco, 
actor badaloní 
que rebrà la 
Venus d’Honor

“Filmets ha 
crescut més 
del que ens 
pensem”

Durant els seus quaranta anys de tra-
jectòria, Lluís Marco s’ha fet famós per 
aparèixer en diverses sèries de TV3, com 
ara Poblenou, Estació d’enllaç o Dinami-
ta, fent papers que sempre es quedaran 
a la memòria de tots els catalans. Tot i 
tenir aquesta llarga carrera en televisió, 
la seva passió, des de ben petit, sempre 
ha estat el teatre. Badalona el va veure 
créixer amb les seves primeres repre-
sentacions al teatre Zorrilla o al teatre 
de Sant Pep. Als seus 73 anys, ha rebut 
el guardó més important de la 48a edició 
de FILMETS Badalona Film Festival, la 
Venus d’Honor, que reconeix tota aques-
ta trajectòria i la seva vinculació amb la 
ciutat badalonina.

Quin vincle tens amb Badalona i què 
representa per tu aquest premi?
Representa molt. Tot i que no hi faig vida 
pública, Badalona és el meu lloc de treball. 
Passejant per davant del mar m’han vingut 
al cap frases cèlebres d’autors coneguts, 
com Shakespeare o Sharpe. He estudiat pa-
pers d’obres escoltant les onades del mar 
i veient el blau del cel. Aquest mar m’ha 
acompanyat tota la vida, des que una tieta 
em va ensenyar a nadar a la platja del Pont 
de Petroli. Badalona és casa meva. Aques-
ta Badalona és la que em va fer estimar el 
teatre.

Aquest divendres 21 d’octubre co-
mença ja la 48a edició de FILMETS. 
Penses que els badalonins entenem la 

importància del festival?
El vaig veure néixer. Era una cosa petita i 
ara ja ha deixat de ser aquell petit festival 
de curtmetratges. El festival de FILMETS ja 
té una categoria internacional. Ha crescut 
més del que ens pensem, però els bada-
lonins no li donem la importància que té 
realment. Penso que des de les esferes 
polítiques potser no hi ha hagut una pre-
ocupació municipal perquè el FILMETS 
pugi de categoria. Si aquesta iniciativa ha 
arribat a ser el que és ara, és gràcies a la 
labor d’uns pocs que s’han preocupat molt 
per tirar-lo endavant. Confio que encara 
agafarà més importància els pròxims anys.

A Badalona, fa uns anys hi havia una 
escena teatral consolidada, sobretot 

“He estudiat molts 
guions escoltant 
les onades del mar 
de Badalona”

“El teatre ens 
deixava dir coses 
que el franquisme 
ens prohibia”

amateur. Ha desaparegut tota aquesta 
escola de teatre?
No crec que hagi desaparegut, però sí que 
era més potent. És cert que a Badalona hi 
havia molts grups de teatre: l’Orfeó bada-
loní, El Círcol, L’Era o el Sant Josep, entre 
d’altres. En aquella època no hi havia re-
ferents escolars on es fes formació i, per 
tant, els grups de teatre eren l’única opció. 
L’Institut del teatre era una cosa molt petita. 
Veníem de la postguerra i per la majoria de 
famílies el més important era guanyar-se 
la vida. El teatre no era una professió per 
dedicar-t’hi.

Com comences a interessar-te pel 
món de la interpretació?
Des de ben petit ja m’encantava, però, en 
aquell moment, el teatre es pensava que 
no era una professió de futur. Els meus pa-
res, amb un criteri molt de l’època, volien 
que fos “un home de profit” i que tingués 
una professió més ben remunerada que la 
d’actor. Em va costar una mica prendre la 
decisió definitiva. La vaig prendre tard, als 
33 anys, però des dels 14 ja estava rela-
cionat amb el món del teatre i la interpre-
tació. Era meravellós. Podíem plasmar al 
teatre coses que per culpa del franquisme 
no es podien dir. No ens deixaven sortir 
de nit, però sí ens deixaven anar a assajar 
al teatre.

En l’actualitat, ha canviat?
Tot ha evolucionat. Nosaltres vam elevar la 
professió d’actor a una cosa més seriosa, 

fins i tot es pot estudiar una carrera. Els ac-
tors tenen més preparació: saben tocar ins-
truments, cantar, ballar... Cada vegada són 
més i millors, són gent ben preparada. Ara 
el problema està que les infraestructures no 
han crescut al ritme de l’augment de gent 
que vol dedicar-s’hi.

Si per alguna cosa t’has fet famós, ha 
estat per les més de 40 sèries que has 
fet. Amb quina et quedaries de totes 
elles?
És difícil decidir quina escolliria, però 
tinc un amor especial per Dinamita, sèrie 
que interpretava el personatge del Doctor 
Perquè. Totes tenen un significat especial: 
‘Poble Nou’ va ser la primera, ‘Nissaga de 
poder’ va ser molt emotiva, ‘Hospital Cen-
tral’ la que va tenir més èxit a nivell nacio-
nal. Era una etapa curiosa, la gent confonia 
la realitat amb la ficció, el personatge amb 
l’actor.

Totes aquestes sèries i personatges 
van marcar una època en l’audiovi-
sual català, però aquesta escena ca-
talana, avui dia ha desaparegut. Quin 
ha estat el problema?
Les infraestructures públiques creixen a ni-
vell polític, a nivell de funcionariat, i cada 
partit polític que arriba va col·locant una 
sèrie de gent. No queda feina pels actors. 
No és un problema cultural, ni una falta 
d’actors, el que falten són inversions. La 
solució no és fàcil, però s’haurien de rees-
tructurar les infraestructures del nostre país.

Lluís Marco al passeig marítim de Badalona / Josep Sancho
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Dissabte 22 octubre
48h OpenHouse BCN es po-
dran visitar de franc set edi-
ficis singulars de Badalona

Divendres 28 d’octubre
Concert “Tribut Queen” 
al Sarau 08911 
(23:30h)

Del 21 al 30 d’octubre 
48ª edició FILMETS amb 
projeccions al teatre Zorrilla, 
Blas Infante i el CC El Carme.

Divendres 28 d’octubre
Teatre: “SOLITUD A STROM-
BOLI. Somnis, signes i sím-
bols” al Espai Betulia (19h)

Divendres 21 octubre
Concert: “tribut Nirvana” 
al Sarau 08911 
(23:30h)

Dimecres 26 d’octubre
Cinema: “Toscana” 
al teatre Margarida Xirgu 
(20h)

Dilluns 31 d’octubre
Concert: “tribut a Bruce 
Springteen” de Manuel 
Fuentes al Sarau (23:30h)                                                                                      

Divendres 28 d’octubre
Teatre “La cantant calba” 
a El Círcol 
(20h)

Dilluns 24 d’octubre
Clown: Ruskus Patruskus a 
la Biblioteca de Sant Roc 
(18h)

25, 26 i 27 d’octubre
Activitat literària: L’hora 
del conte a les bibliote-
ques de Badalona.

Durant tot el mes d’octubre, el 
Consorci per a la Normalització 
Lingüística de Badalona (CNL) 
i Sant Adrià han posat en marxa 
un nou concurs lingüístic amb 
l’ànim de promoure la llengua 
catalana al sector econòmic. La 
iniciativa “A l’octubre, la Salut 
fa cultura” va començar a l’inici 
d’aquest mes d’octubre, però en-
cara esteu a temps de participar 
fins al 31 d’octubre. De moment, 
més de 600 persones han par-
ticipat en el concurs fins el dia 
d’avui.
L’activitat és un concurs en què 
els comerciants del Centre Co-
mercial Passeig de la Salut i a 
les parades del Mercat Muni-
cipal han penjat 35 cartells que 
contenen enigmes relacionats 
amb frases fetes catalanes. Els 
participants, per tant, hauran Cartells de concurs

El concurs lingüístic “A 
l’octubre, la Salut fa cultura”
35 enigmes relacionats amb frases fetes catalanes
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d’esbrinar la paraula que hi fal-
ta. A través del codi QR o de 
l’adreça web dels cartells, els 
concursants podran enviar les 
seves respostes.
Entre totes les respostes correc-
tes se sortejaran fins a 600 euros 

en vals de descompte. El dia 2 de 
novembre es farà el sorteig i el 
dia 4 de novembre, a les 17.30 
h, s’entregaran els premis a les 
persones guanyadores al pas-
seig de la Salut, amb una xoco-
latada popular per a tothom.

El tribut del Sarau 
a Nirvana

El divendres 21 d’octubre a les 
23:30h, l’ànima del grup Nir-
vana torna al Sarau 08911. Els 
The Buzz Lovers faran un tribut 
al grup al mític grup amb un 
directe intens i caòtic, per trans-
metre la seva bogeria i diversió 
a l’escenari. Faran un repàs del 
bo i millor del grup estatuni-
denc amb la seva posada en es-
cena i la seva estètica. The Buzz 
Lovers porten ja 12 anys sobre 
els escenaris i no són només un 
grup de nois tocant les cançons 

dels seus ídols, són una mica 
més. Tres persones que han vis-
cut, plorat i saltat amb Nirvana i 
que ara busquen viure el mateix 
amb la gent que es troba en el 
públic. El grup arriba a Badalo-
na en mig d’una gira internacio-
nal per tota Espanya, Portugal, 
França i Noruega. Per molts 
és considerat un dels millors 
tributs al grup de Seattle, en el 
que et creuràs que estàs revivint 
als mateixos Kurt Cobain, Dave 
Grohl i Krist Novoselic.

The Buzz Lovers, banda tribut a Nirvana 
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A per la segona victòria a l’Olímpic 
contra l’Unicaja 

Alts i baixos constants

Necessitat de sumar sí o sí. La victòria 
t’apropa a la zona dels 10 primers mentre 
que una derrota t’envia a amb els cuers. 
L’Olímpic tornarà ser un fortí i acom-
panyarà l’equip fins al final. Kyle Guy 
i Ante Tomic arriben amb les màximes 
sensacions sent els referents de l’equip. 
Carles Duran torna a comptar amb els 13 
jugadors de la plantilla, i haurà de des-
cartar-ne un pel partit. L’Unicaja d’Ibón 
Navarro arriba a Badalona després d’una 
victòria treballada a Girona i de com-
petir a alt nivell contra el Madrid. Els 
artífecs de les dues victòries de l’equip 
malagueny són l’aler Nihad Djedovic 
amb 11’3 punts de mitja, el base-escor-

ta Tyson Carter amb 9’3 punts i el pívot 
Osetkowski amb 10’5 punts. No podran 
comptar però, amb el base Alberto Díaz 
, lesionat. Altres jugadors  a tenir en 
compte són els anàrquics Kendric Perry 
i Darío Brizuela o el pívot físic Augusto 
Lima. Un aspecte que caldrà controlar 
l’equip verd-i-negre és el rebot ofensiu 
de l’Unicaja, que promitja més d’11 per 
partit, sent 11 possessions extres. Serà 
un partit de ritme alt, en què predomina-
ran els atacs sobre les defenses amb pos-
sessions curtes, per tant un nivell ofensiu 
amb alta anotació. La Penya ha guanyat 
en els dos últims precedents de Lliga En-
desa a l’Unicaja a l’Olímpic. 

La Penya perd el primer partit de 
l’Eurocup a la pista del Frutti Ex-
tra Bursaspor (81-72). El conjunt 
turc, finalista l’any passat de la 
competició va demostrar ser més 
sòlid i eficient en els moments 
decisius. Carles Duran va sortir 
amb Andrés Feliz, Pau Ribas, Pep 
Busquets - sorpresa i bon rendi-
ment, Henry Ellenson i Ante To-
mic. El pla de partit del Bursaspor 
no era difícil de conèixer, jugadors 
anàrquics que basen en el seu joc 
en les individualitats i llançament 
exterior. Aturar a Needham i Bitim 
era una realitat si es volia guanyar 
el partit. 

Inici del matx gens dolent
Una Penya que fluïa amb el seu 
joc i trobava cistelles còmodes, 

Foto: penya.com

però que tornava a encaixar bàs-
quets fàcils i ràpids, fent que el 
bon treball en atac quedés nul 
amb la defensa. Els verds-i-ne-
gres es van arribar a col·locar 17-
22 a falta d’un minut per acabar el 
primer quart, però desconnexions 
defensives van portar al Bursaspor 
a fer un parcial de 6-0 i endur-se 
la primera mínima avantatge del 
partit al finalitzar els primers deu 
minuts (23-22). El segon període 
van tornar a aparèixer les males 
sensacions de Bilbao o segona 
part a Madrid: joc espès, sense 
idees i el més important, les pèr-
dues en atac (cinc). Aquests fac-
tors s’han sumat a la intensitat i el 
joc dur dels turcs que mitjançant 
un espectacular Bitim - 15 
punts en només 12 minuts - i 

els triples de Needham van tancar 
la primera meitat amb una lleugera 
diferència pels turcs +8 (47-39). 
La represa de partit va continuar 
amb una Penya que no va cuidar 

La bona reacció verd-i-negra a mitjans del tercer 
quart no va ser suficient per guanyar a Turquia.
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  Equip  G P

 1 Lenovo Tenerife 4 0
 2  Real Madrid 4 0
 3 Barça 3 1
 4  Gran Canaria 3 1
 5  Coviran Granada 3 1
 6  Surne Bilbao 3 1
 7  Cazoo Baskonia 2 2
   8    Valencia Basket 2 2
 9  Unicaja 2 2
 10  UCAM Murcia 2 2 
11  Monbus Obradoiro          2 2
12    Rio Breogan 2 2
13    Joventut 1 3
 14    Betis 1 3
 15    Carplus Fuenlabrada          1            3
 16     Baxi Manresa 1            3
17     Casademont Zaragoza 0 4
18  Bàsquet Girona 0 4

Classificació

      Real Madrid    96    -  79 Joventut

 Zaragoza  83 - 97 Baskonia   

   Valencia Basket 75  -  75 Ucam Murcia   

 Breogán 53 - 71 Gran Canaria   

   Bàsquet Girona   59 - 73 Unicaja   

 Fuenlabrada  83 - 77 Betis   

 Lenovo Tenerife 86 - 67 Obradoiro  

  BAXI Manresa 78 - 101  Barça 

 Coviran Granada 99   -   84  Surne Bilbao  

Resultats  darrera jornada

la pilota i va encadenar tres pèr-
dues consecutives que van aca-
bar amb la màxima diferència del 
partit del Bursa (57-43). El tècnic 
de la Penya va demanar un temps 
mort, més que necessari, per atu-
rar la superioritat turca. 

Els verds-i-negres van revifar 
de la millor manera possible
Pressionant les línies i jugant amb 
paciència els atacs la Penya va 
tornar al partit. Kyle Guy i Ante To-

mic van tornar a estar estel·lars en 
atac, sent els artífexs principals de 
l’equip. També es va veure la millor 
versió de Joel Parra en defensa. 
Gràcies a aquesta dinàmica i a una 
cistella d’Ante Tomic la Penya es va 
col·locar per davant a l’electrònic 
(61-62) i tot semblava indicar que 
la remuntada aniria a més. Els de 
Badalona ja havien fet el més difícil, 
posar-se per davant a un camp tan 
complicat. Però, quan faltaven tres 
minuts, l’equip de Duran ha enca-
denat molt males accions en atac, 
pèrdues i poques idees, mentre 
que el Bursaspor ha sabut aprofitar 
el bon moment amb un gran Need-
ham que ha liderat l’últim parcial, 
el decisiu (15-4). La millor no-
tícia, Guy i Tomic i la reacció 
del tercer quart. La mala notícia, 
les desconnexions contínues. La 
realitat és que la Penya ha perdut 
el primer partit a Europa. No és una 
tragèdia ni molt més. Només un 
avís per saber que cal reaccionar i 
treballar fort per tornar a trobar les 
bones sensacions. L’Eurocup no és 
com comença sino com acaba.

Ferran Pursals - redaccio@diaridebadalona.com
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Segona victòria a l’Olímpic 
de la Penya Challenge

La Penya va aconseguir la se-
gona victòria de la temporada 
després de passar per sobre 

Foto: penya.com

Foto: M.A. Forniés

El badaloní Miguel Ángel 
Forniés, fotoperiodista amb 
trajectòria al llarg dels anys 
seguint el bàsquet arreu del 
món, ha estat convidat per 
la  International Basketba-
ll Federation (FIBA) per tal 

Miqui Forniés present 
al museu de la FIBA

Va passar per sobre el Domusa Teknik ISB (83-51)

del Domusa Teknik ISB per 83 
a 51. Gal·la Mestres la màxima 
anotadora amb 16. És el segon 

triomf de les de Jordi Vizcaino 
en tres jornades, a l’espera de 
recuperar el duel pendent contra 
el Lima Horta de la jornada 1. 
El primer quart del partit va ser 
el més igualat del duel, però les 
verds-i-negres van començar 
a dalt gràcies al talent de Gala 
Mestres. Va ser a la segona 
meitat quan la Penya va trencar 
definitivament el partit i amb un 
parcial de 23-12, va encarrilar 
una victòria que contundent. 
Després de tres quarts el re-
sultat era de 53-35. Lluny de 
relaxar-se, les locals van se-
guir amb intensitat fins el 83 a 
51 final. Gala Mestres, amb 16 
punts, Alba Orois, amb 12,i Par-
zenska i Johnson amb 10.
El pròxim partit del Joventut tor-
narà a ser en l’Olímpic (buscar 
la tecera seguida  a casa) aquest 
dissabte, on s’enfrontaran al Re-
col·lectes Zamora (18:00h).

d’entregar una de les seves 
relíquies més importants: la 
samarreta d’Arvydas Sabonis, 
jugador de la Unió Soviètica, 
signada pel jugador en els 
Jocs Olímpics de Seül l’any 
1988. 

24 JOVENTUT

Madrid queda lluny per la Penya

Per competir contra els grans 
d’Europa necessites un ren-
diment màxim tot el partit. 
La Penya arrivbava al WiZink 
Center sense res a perdre i 
molt a guanyar. Els blancs, 
amb ganes després de per-
dre el clàssic europeu a Can 
Barça. Carles Duran ja va 
poder comptar amb Jones (fi-
txatge temporal) i va descartar 
Maronka. El partit va començar 
amb un ritnme d’anotació molt 
alt, en què els atacs deixaven 
en evidència les dues defen-
ses. Kyle Guy va començar 
molt insipirat amb cinc punts 
consectius però Dzanan Musa 
contrarestava l’atac badaloní. 
L’alt encert va ser el principal 
factor pel qual la Penya es 
va mantenir viva a la primera 
meitat, aenfilant-se fins als 50 
punts, la màxima en el que va 
de temporada. Uns primers 
minuts molt bons i que van 
deixar el resultat que la Pen-

Foto:  penya.com

ya té molt talent ofensiu i que 
pot jugar a un gran bàsquet 
col·lectiu. A la segona part, el 
ritme va canviar per complet. 
Els verds-i-negres només van 
poder aguantar l’embranzida 
blanca els primers minuts. El 
físic i el domini interior van 
posar el Madrid per davant i 
els de Badalona ja van anar 
sempre a remolc. Yabusele 
i Musa van ser cops durs en 
cada atac, i 45 punts a la se-
gona part en són molts. La 
cara bona d’aquest partit va 
ser el gran rendiment del jove 
Yannick Kraag, deixant pinze-
llades del seu talent. Ante To-
mic va estar a l’alçada contra 
el seu ex equip i Andrés Feliz 
va recuperant sensacions. Pep 
Busquets no va disputar ni un 
minut i el capità Albert Ventura 
només va jugar cinc segons. 
La gran primera part és el camí 
a seguir per tornar a estar a 
dalt de la classificació.

Després de fer una primera part extraordinària els va faltar gasolina al darrer quart

Núm. 749

El Menarini Joventut 
obté la primera victòria

Foto:  penya.com

Durant els primers compassos de la trobada 
es va viure un partit realment entretingut. El 
major encert a cistella visitant va permetre 
als illencs marxar per davant al final del 
primer temps (18 - 21). En l’arrencada del 
segon quart vam veure un partit nou, amb 
massa imprecisions per part de tots dos 
combinats. El Menarini Joventut va saber 
refer-se i va desenvolupar el seu estil, basat 
en un gran joc col·lectiu. La Penya va mar-
xar al descans liderant l’electrònic per 31 a 

27. Després de la represa, Fabián Castella 
es va posar l’equip a l’esquena. L’argentí 
va distribuir, va anotar. El partit arribaria a 
l’últim quart amb un lleuger avantatge de 5 
punts per a Menarini Joventut (46 - 41). La 
Penya va haver de bolcar-se al màxim en 
defensa per a aguantar el resultat. Després 
d’una gran demostració de fonaments en 
defensa, la Penya va poder aguantar el mar-
cador i es va emportar la primera victòria de 
la temporada per un ajustat 52 a 50.

Ferran Pursals - redaccio@diaridebadalona.com Del 21/10 al 03/11/2022
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FUTBOL COMARCAL

Contundent victòria del Seagull
S’imposen a l’Ejea (4-0) i continuen a dalt de la classificació

Foto: Seagull

El Seagull suma la quarta victòria se-
guida a a la lliga  (després de guanyar 
el Castellón, el Son Saurina i el Colle-
rense) després de dominar i passar per 
sobre l’Ejea per 4-0. L’entrenador de les 
gavines, José Antonio Ruiz, era cons-
cient que seria un partit complicat, ja que 
havia de ser el seu equip qui proposés 
i marqués el ritme del partit, perquè el 
rival - a les posicions de baix - buscaria 
un partit lent i de molt poques ocasions. 
Lluny d’aquest plantejament, el Seagull 
va fer un primer temps bo, creant moltes 
ocasions de perill em què semblaria que 
el primer gol no tardaria en arribar, però 
no hi va haver efectivitat i el resultat va 
ser de 0-0 a la mitja part. 

Canvi de xip i mentalitat al segon 
temps. Els darrers 45 minuts de par-
tit van começar amb una versió de les 
gavines totalments diferents. Canvi de 
caràcter i pujada de ritme. Les locals 
convençudes que si augmentaven la 
intensitat i l’efectivitat, quan entrés el 
primer gol, la resta de partit seria més 

El Llefià perd mentre que el Pomar arrassa
El Badalona Futur continua amb la mala 
dinàmica al camp de l’Espanyol B

El Pomar es manté fort a casa i el Llefià no aconsegueix remuntar un gol matiner

Foto: CF PomarFoto: Badalona Futur

El Pomar continua en gran estat de forma i 
suma la tercera victòria consecutiva a Ter-
cera Catalana - Grup 4, i el més important, 
es mantenen forts al Municipal de Pomar 
amb el segon triomf seguit. El conjunt de 
Carlos Cuevas va superar de forma cla-
ra i contundent al Vilassar de Mar C, un 
rival directe a la classificació ja que es 
troba a una posició menys (sisena) que 
els badalonins (cinquena). Els locals eren 
coneixedors de la dificultat del partit, sor-
tint amb les idees molt clares buscant un 
gol matiner per agafar tranquil·litat. L’inici 
de partit va ser l’esperat perquè al primer 
quart d’hora de joc, Manuel González va 
obrir la llauna del partit avançant el Po-
mar. La resta de la primera meitat va ser 
de possessions llargues i sense que cap 
equip aconseguís treure un rendiment de 
les seves accions. La segona part va te-
nir la mateixa tònica que la primera, però 
amb la por que el Vilassar de Mar empatés 
el partit ja que el Pomar no sentenciava. 
No va ser fins al minut 75’ que, un altre 
cop, Manuel González va posar la diferèn-

Els escapulats - que arribaven a la cita 
sense aconseguir la victòria en tres jorna-
des - eren conscients de la necessitat de 
sumar punts. El duel va començar amb un 
Espanyol dominador, que arribava a l’àrea 
contrària però sense causar un perill im-
portant. Un cop el Badalona va començar 
a trobar les bones sensacions i el ritme 
adequat, passada la mitja hora, al minut 
33 el migcampista visitant Adri va veure 
la segona targeta groga, sent expulsat del 
partit. L’equip d’Oriol Alsina es va trobar 
amb tot un partit per endavant i amb un 
jugador menys, que va suposar un canvi 
de radical del partit. L’Espanyol B va pujar 
línies i van començar a arribar les prime-
res ocasions clares. Just abans d’arribar 
al descans, al minut 44, el defensa local 
Lancho va aprofitar un rebuig dins l’àrea 
per marcar el primer gol del partit i avançar 
als pericos al marcador. La segona part va 
començar amb un altre cop dur pel Bada-
lona Futur. Al minut 47, Roger Martínez va 
posar la difèrencia al marcador (2-0). El 
partit va baixar el ritme i les possessions 
molt llargues. Semblava que escapulats 

cia important (2-0). La resta de partit va 
ser una festa pel Pomar que va veure com 
eixamplava la diferència amb els gols d’Ai-
tor Sánchez, Mikel Garcia i Dani González 
posant el 5-0 final.  El pròxim partit del 
Pomar serà un altre cop a casa, contra 
l’Alella. Un bon escenari amb l’afició per 
aconseguir la quarta victòria consecutiva. 

Llefià no va poder aconseguir la victòria 
Guanyar els apropava a les posicions de 
dalt, però les derrotes i empats dels rivals, 
encara els mantenen a una posició còmo-
da (setena). La realitat és que a la primera 
ocasió que va tenir el rival, el Mollerussa, 
un gol ben matiner de Xavier Puiggròs va 
ser suficient perquè l’equip rival marxés 
amb la victòria. Just després del gol, el 
Llefià va reaccionar i va posar totes les 
seves forces en buscar l’empat, però no hi 
va haver cap manera d’empatar el partit. El 
següent partit del Llefià serà al camp del 
líder, el Sabadell B.Partit molt complicat 
ja que encara no coneixen ni la derrota ni 
l’empat en el que va de temporada.

no trobarien manera de marcar, però va ser 
Edgar Hernández qui va aconseguir retallar 
la diferència mitjançant un gran xut de fal-
ta. El Badalona no va tenir temps d’anar a 
buscar l’empat, ja que al cap de dos minuts 
va veure com li tornaven a marcar posant 

Foto: CF Badalona

Els minuts finals de cada meitat han es-
tat cruels pel Badalona. El partit va co-
mençar amb domini dels blaugranes, 
que mitjançant les llargues possessions 
aconseguien arribar en freqüència a la 
porteria del Badalona. Com era d’esperar, 
la primera gran ocasió del partit va arribar 
a peus de Giui, però que el porter escapu-
lat, Tati, va aturar amb una gran parada. El 
porter del Badalona. Just abans d’arribar 
al descans, la perla blaugrana Caravaca 
va realitzar una gran centrada lateral que 
ara sí, Giui no va desaprofitar, posant l’1-
0 al marcador. Recital ofensiu. Totes les 
ocasions fallades a la primera meitat, a 
la segona es van convertir en gols. El Ba-
dalona va sortir amb aires nous i amb la 
idea clara que si sortien convençuts de 
buscar el gol obtindrien la recompensa. 
I així va ser: l’empat va arribar mitjançant 
Fran. Just després, quan no havien pas-
sat ni tres minuts, els blaugranes van rea-
litzar un ràpid contraatac que va culminar 
amb gol (2-1) Dani Rodríguez. Després 

botes, però el porter blaugrana va aturar 
el xut. La jugada posterior, al minut 86, el 
jugador local Jan Molina, va xutar des del 
centre de fora l’àrea per marcar un golàs 
i deixar els tres punts a  Sant Joan Despí.

d’una relaxació conjunta, el davanter del 
Badalona Sergio Rey va ser protagonista. 
Amb una bona jugada va marcar l’empat 
a 2 i quan només faltaven cinc minuts per 
acabar el partit va tenir el 2-3 a les seves 
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Va pagar molt car jugar 60 minuts amb un home menys i cau derrotat 3-1
la diferència final 3-1. El conjunt escapulat 
va abaixar els braços i no va causar més 
perill a la porteria local. El Badalona Futur 
buscarà una victòria d’urgència contra el 
líder, el Teruel que encara no coneix la de-
rrota, al Municipal de Badalona.

Del 21/10 al 03/11/2022Núm. 749

Derrota als últims minuts
El juvenil del Badalona perd el derbi davant el Barça (3-2) 
en un partit igualat fins als darrers minuts. còmode. I així va ser. A la primera oca-

sió, la capitana Aina Sararols va obrir 
la llauna del partit i va aplanar un camí 
que es podria haver arribat a complicar. 
La resta de gols van arribar de manera 
consecutiva. Al minut 52’ una jugada de 
Sararols per la banda, que va centrar a 
la frontal de l’àrea, va acabar amb un re-
mat en pròpia porta de  l’Ejea. Al cap de 
dos minuts, al 55’, Chavera va aprofitar 
una bona centrada arribant de segona lí-
nia per sentenciar la portera visitant i el 
partit. Just a falta d’un quart d’hora per 
acabar, al miut 75’, un altre cop Sarasols 
va posar la cirereta del pastís amb una 
jugada individual i sumant el seu segon 
gol del partit i continuant com a màxima 
referent de l’equip. Amb aquesta contun-
dent victòria, les gavines es col·loquen 
terceres a la lliga amb 15 punts a només 
un punt de les segones, el Sant Gabriel, i 
a tres de les primeres i invictes, el Hues-
ca. El Seagull jugarà aquest diumenge al 
camp del Zaragoza, un equip situat en 
llocs de descens amb només 3 punts a 
la classificació.

Classificació

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Teruel  17 11 6

 2. Espanyol B 16 11 5

 3. Peña Deportiva  15 11 4

 4. Teruel  15 10 5

 5. Manresa 13 9 4

 6. València B 9 10 5
 7. Ibiza  9 9 9
 8. Formentera 9 6 6
 9. Hercules 9 6 6
 10. Lleida 9 4 4
 11. Saguntino 9 4 5

 12. Prat 9 5 7
 13. Badalona Futur 8 6 8
 14. A lzira 7 8
 15. Terrassa 6 7 10

 16. Aragón  6 8 15

 17. Olot 5 3 6

 18. Ebro 4 4 7

  Equip PTS GF GC

 1. Zaragoza  14 14 5

 2. Barça 13 15 8

 3. Huesca 13 12 5

 4. Espanyol  11 12 7

 5. Mallorca 10 10 5

 6. Damm 9 10 9

 7. San Francisco  9 4 5

 8. Cornellà 8 10 4

 9. Nàstic Tarragona 8 5 8

 10. Sabadell 7 10 9

 11. Constància 7 6 10

 12. Badalona 6 10 11

 13. Girona 5 4 11

 14. Fundació Grama 4 6 14

 15. Ebro 4 4 14

 16. Europa  1 7 14

Propera jornada

Propera jornada

 Espanyol B  3 - 1 Badalona  
 Formentera 3 -  1 Aragón  
 Teruel 2 -  1 Mallorca B  
 Manresa  1 -  0 Olot 
 Ebro  0   -  0 Ibiza  
 València B  3 -   1 Hércules 
 Saguntino  1  -  0 Prat  
 Peña Deportiva  2  -    1  Alzira
 Terrassa  1 -    1  Lleida B  

 Barça  3 - 2 Badalona  
 Constancia 0 -  2 Sabadell  
 Huesca 2 -  0 Girona  
 Nàstic Tarragona  1 -  1 Fundació Grama 
 Cornellà  1   -  1 San Francisco  
 Espanyol  2 -   2 Europa 
 Zaragoza  1  -  1 Damm  
 Mallorca 3  -    0  Ebro
 Cerdanyola 2 -    0  Huesca B  
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L’equip de Pere Lluís Coromines va acon-
seguir sumar la primera victòria de la tem-
porada al camp del Sant Gervasi (56-63) 
després d’haver de suar de valent. Treure 
el triomf era necessari per no allunyar-se 
de mitja taula-alta. El partit va estar molt 
igualat, entrant a l’últim quart amb +2 
pels locals. Ramon Gotzens va empatar el 
partit a 53 i Jordi Teruel amb una ciste-
lla de dos va posar per davant el Círcol. 

Amb empat a 55, i a falta de dos minuts, 
va aparèixer el pívot Marc Jerez per anotar 
sis punts consecutius i segellar la primera 
victòria pels de La Plana. El duet interior 
Jerez-Teruel va ser el més destacat del 
partit amb 16 i 12 punts respectivament.
L’altre equip badaloní del grup, el Bada-
lonès, no va poder sumar la primera a 
casa tot i anar frec a frec tot el partit contra 
el Sant Adrià. El conjunt de Pol Amigó va 

28 Núm. 749

Minguella segueix fort a casa 
contra l’Horta i Badalonès se li escapa 
la victòria a l’últim quart.

El Círcol aixeca el vol 
i Maristes guanya 
a l’invicte Claret

realitzar un gran segon període (23-12) 
per marxar +9 al descans. A la represa 
però, el conjunt visitant va pujar el ni-
vell físic i va precipitar l’equip local que 
va pagar car el desencert des del triple 
(3/20). El Badalonès va caure per 56-62 
i Eric Clapé va ser el referent ofensiu amb 
19 punts.
En el grup 1 de Copa Catalunya, la Min-
guella i l’Ademar van guanyar a casa. Els 
de Casagemes van superar l’Horta per 79-
68 en un partit ajustat en els dos primers 
quarts però l’encert des del triple a la se-
gona part (6 triples) va decantar la victòria 
cap a l’equip de Xavi Grau. Els exteriors 
balus, David Martínez i Enric Curto van 
ser els artífecs de la victòria amb 26 i 15 
punts respectivament, 41 punts 79 totals. 
Maristes Ademar també segueix invicte a 
La Plana després de derrota al Claret (in-
victe fins la cita). Javi Espinosa recupera-
va el referent interior de l’equip, Marcos 
Morales, sancionat fins aleshores. L’inici 
del partit va començar amb desencert per 
parts dels dos equips, però el segon quart 
Maristes va deixar en només 6 punts als 
visitants per marxar +10 al descans. El ter-
cer període va ser total del Claret que va 
recuperar la distància perduda. En el quart 
decisiu, els badalonins van ser millors i 
es van emportar el partit per 56-49. Marc 
Hermoso amb 12 punts i Carles Buj amb 
11, els més destacats. 

Primera Catalana Femenina:  la Min-
guella guanya al camp de la Llefià en el 
primer derbi de lliga. L’últim precedent 
entre els dos equips va ser a les semi-
finals de la Copa Badalona, en què les 
de Casagemes van guanyar. Ara, el par-
tit era diferent: al camp del Llefià amb el 
seu públic. L’inici de partit va ser com es 
preveia, possessions llargues i un ritme 
lent - tot i que la Minguella proposés co-
rrer - i nivell de contactes molt alt. L’equip 
de Jessi Garcia aconseguia cistelles grà-

cies al domini interior de Erika Gonzálex 
mentre que l’equip de Sergio Arias era 
Inés Feliz. A mesura que el partit va co-
mençar a avançar, la Minguella va pujar 
les línies defensives deixant el Llefià amb 
poques idees per anotar, tret d’accions in-
dividuals. El descans va arribar amb una 
lleugera avantatge per les blaves (25-31). 
La represa del partit va continuar amb la 
mateixa tònica, un Llefià volent relentir el 
partit i una Minguella amb ganes de rit-
me. No va ser fins a l’últim quart que  la 
Minguella va aconseguir trencar el partit 
gràcies al bon col·lectiu i les anotacions 
de Sara Pascasi i Anna Calàbria, que van 
acabar sent les més destacades del partit 
amb 12 i 11 punts respectivament. 49-65 
per la Minguella que segueix a les posi-
cions de dalt mentre el Llefià a mitja taula. 

Primera Catalana Masculina: el Sant 
Andreu de Natazaret va protagonitzar 
una gran primera meitat (40-24) con-
tra el Sant Adrià B, una avanatatge que 
li va permetre controlar amb comoditat 
el partit. En el segon temps els conjunt 
visitant va fer intents de remuntada però 
el Natzaret va saber defensar la distància. 
La intensitat en defensa i les jugades 
individuals (Max Planas amb 23 punts) 
van ser els principals factos per aconse-
guir la victòria i situar-se co-líders amb 
una Minguella que va realitzar una gran 
remuntada a l’últim quart (29-15) per 
guanyar al Matadepera. No van tenir tan-
ta sort el Círcol, el Bufalà i el Llefià que 
van caure en els seus respectius partits 
de manera ajusta. El Círcol va perdre a 
la pista del Santpedor (62-59) tot i entrar 
al quart decisiu amb empat al marcador. 
El Bufalà va veure com el Pia Sabadell li 
anotava un parcial de 21-7 a l’últim quart 
i caure per un ajustat 67-61. I finalment, 
el Llefià també va patir un mal quart final 
(28-17) per acabar perdent al camp del 
Sant Pere de Terrassa per 83-77.

Foto: Maristes

Foto: Circol

Foto:  BDNCOM
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Celebrada la 19ena 
Aquatló Ciutat de Badalona

Foto: Club Natació Badalona
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Èxit de participació a la Màgic 
BDN Running

Foto: Màgic BDN Running

3.500 corredors i corredores van 
ser presents el passat 16 d’octubre 
a Badalona per a celebrar l’onzena 
edició de la Màgic BDN Running, 
una de les cites esportives més 
importants de la ciutat. Recorrent 

L’edició d’enguany ha comp-
tat amb el rècord de partici-
pants, 279, 100 més que l’any 
passat. Entre els participants 
absoluts, triatletes de re-
nom, com l’australià Marcel 
Walkington o Albert Garcia, 

El passat dissabte al Centre In-
ternacional de Negocis (BCIN) es 
va celebrar l’acte commemoratiu 
de 60 anys de la creació del club 
Rugby Club Badalona. Aprofitant 

Cinc atletes de l’UGE Badalona 
Atletisme han pujat al podi en 
diferents modalitats dels Cam-
pionats de Catalunya.  Joan 
Muñoz ha quedat tercer a la 
prova de 1000 m.obs sub14, 
Itziar Álvarez, tercera a la pro-

60 anys del Rugby Club Badalona 
amb la presentació del llibre 
“Amb tu serem quinze”

Gran paper de l’UGE  
en els Campionats de 
Catalunya

Foto: Rugby Club Badalona

Foto: UGE Badalona

l’ocasió  i la celebració també es 
va celebrar la  presentació del 
llibre “Amb tu serem quinze”, 
escrit per Josep Morell, David 
Muñoz i Rafael Vallbona.

va de 1500 m.obs sub16, Ivet 
Mondelo, tercera a a la prova 
de triatló sub12, Nil Burriel, 
tercer a la prova de javelina 
sub16 i Martí Valls, tercer a la 
prova de 600 m.ll. sub14.

els punts més emblemàtics de Ba-
dalona i en un circuit pràcticament 
pla pensat per gaudir i per fer bo-
nes marques; els i les participants 
han pogut ser part d’una cursa 
que, aquest any, ha viscut una de 

del Natació Badalona, però 
sobretot els guanyadors de 
la prova, Anna Flaquer, del 
KATAO Bracelona i tot un 
referent d’aquest esport, i el 
badaloní Jordi García Gracia, 
que tot just després de guan-
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les seves edicions amb més parti-
cipació. En aquesta onzena edició 
de la Màgic BDN Running s’han 
recaptat 5.000 euros per la lluita 
contra la leucèmia de la mà de la 
Fundació Josep Carreras.

yar el triatló de Barcelona es va 
coronar en l’aquatló de casa. 
En la modalitat de la prova 
jove, Pol Barceló de l’Esportiu 
Gironí va ser el campió, seguit 
d’Héctor Barrios del Club Na-
tació Badalona.
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Aquesta edició va superar el rècord d’inscrits

S’han recaptat 5.000 € per la lluita contra la leucèmia
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