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Un incendi crema 
quatre naus industrials

L’oposició s’imposa al govern 
i frena l’aprovació del cartipàs

Una trentena de dotacions de bombers van treballar al polígon Granland

TORNEM EL 4 DE SETEMBRE

Foto: Davdi Romeu
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El ‘negoci’ de l’ocupació il·legal de pisos

  Hi ha grups que 
cobren entre 700 
i 1.000 euros per 
ocupar un pis buit 
i entregar les claus 
amb llum i aigua 

  D’altres, 
elaboren un lloguer 
fals i enganyen 
als inquilins amb 
documents calcats 
als autèntics

Desenes de persones es van concentrar 
dijous passat al número 8 del carrer Anna 
Tugas, al barri de Montigalà, per intentar 
paralitzar el desnonament de la Nabila, una 
dona amb dos fills petits que va ser estafa 
durant més d’un any amb un lloguer fals. 
Va pagar les quotes de tot un any de cop, 
uns 4.800 euros, i algunes mensualitats 
del segon any, fins que es va adonar que 
alguna cosa no rutllava i va rebre una ordre 
de desnonament. Milers d’euros i dos anys 
després, es veu abocada a ser expulsada 
del pis que ha estat pagant de forma co-
rrecta però a les persones inadequades. 
El de Nabila és un dels molts casos que 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
rep cada setmana a la seva seu del barri 
de Nova Lloreda: persones que són en-
ganyades per grups dedicats a ocupar de 
forma il·legal pisos buits i a llogar-los 
sense que els nou inquilins coneguin la 
realitat de la situació. No totes les entrades 
a habitatges inutilitzats responen a aquest 
paradigma, però. Hi ha d’altres contextos 
en els que els veïns que hi entren a viure 
sí són totalment coneixedors de la violació 
que es podria estar cometent, però la seva 
conjuntura personal no els hi deixa gaire 
elecció més enllà d’una ‘patada’ o el carrer.

Ocupació per demanda o lloguer 
fals
Les ocupacions de pisos que es duen 
a terme, i que cada dia proliferen més 
a la ciutat, es poden dividir en dos ti-

pus diferents, explica la portaveu de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, 
Montse García. D’una banda, trobem 
aquells que demanen una quantitat 
fixa, entre 700 i 1.000 euros, per ti-

rar avall la porta d’un habitatge buit, 
generalment els que porten tancats 
molt de temps i que acostumen a ser 
d’entitats bancàries, entregar les claus 
i, en alguns casos, oferir també submi-

El drama dels desnonaments ha portat a moltes persones a haver d’ocupar un pis per poder viure sota un 
sostre; existeixen grups, però, que s’aprofiten d’aquesta situació i cobren per ocupar o elaboren lloguers falsos

nistraments de llum i aigua, que poden 
punxar, per exemple, de la comunitat. 
Totes les ocupacions que responen a 
aquesta tipologia compten amb el ‘be-
neplàcit’ dels inquilins que entren a 
viure, que, normalment, no tenen cap 
altra alternativa per poder disposar 
d’un sostre. 
D’altra banda, existeixen aquells grups 
que intenten falsificar el lloguer i en-
ganyar els nous inquilins amb docu-
ments que semblen correctes i pro-
cessos totalment habituals, com ara la 
visita a l’habitatge, el pagament d’una 
fiança o la signatura davant d’un su-
posat notari. Estan millor organitzats i 
fins i tot entreguen les claus del portal 
de l’edifici, el que fa pensar, segons la 
PAH, que en moltes ocasions es tracta-
ria d’algun dels veïns de la pròpia co-
munitat, que té controlat els immobles 
buits del seu bloc. Cobren entre 300 
i 400 euros al mes, i, en certs casos, 
també ofereixen subministraments, 
cosa que fa sospitar: “Hi ha gent que 
ho intueix, però la seva situació és crí-
tica i per 300 euros tenen sostre, llum 
i aigua; ho accepten. A més, com estan 
pagant, creuen que no cometen cap in-

Nabila, afectada per un lloguer fals, a la PAH

fracció, però això canvia quan arriben 
els problemes amb els desnonaments”, 
exposa Montse García.
Les falsificacions elaborades són més 
difícils de destapar: contractes amb 
segells notarials, documents oficials, 
aparença d’agents immobiliaris. Actua-
cions i informació tant propera a la rea-
litat que fins i tot arriben a ser conside-
rades sota legalitat per l’administració 
local o les empreses energètiques, que 
obren el subministrament de llum, gas 
i aigua i accepten l’empadronament al 
nou pis, com va ser el cas de la Na-
bila, que, fins i tot, va estar a punt de 
rebre una ajuda de l’Oficina Local de 
l’Habitatge. Si un lloguer falsificat pas-
sa aquests filtres, la trampa només es 
descobreix quan l’entitat bancària o la 
propietat de l’habitatge se n’adonen i 
demanen la desocupació.

Molts grups i poc organitzats
La majoria de casos d’ocupació de 
pisos per treure’n profit són prota-
gonitzats per individus en solitari o 

petits grups d’individus sense gaire 
organització, a excepció d’alguns que 
sí elaboren molt més les falsificacions 
i treballen el frau en profunditat. “No 
estem parlant d’algunes màfies que 
controlin aquest ‘mercat’, sinó de mol-
tes persones sense gaire organització 
que aprofiten la conjuntura de ciutats 
amb molts immobles buits i no gaire 
control per part dels bancs per treure 
uns calers. No cal ser un expert per 
tirar avall una porta i punxar la llum”, 
esclareix la PAH.
Des de Serveis Social coincideixen en 
fugir del terme “màfia”. Admeten tenir 
constància i “indicis de lloguers fal-
sos”, però afirmen que és una pràctica 
que es produeix des de fa temps, que 
no hi ha hagut cap augment significatiu 
i que és complicat de perseguir sen-
se denúncies. “Vénen persones amb 
casos i nosaltres els hi comuniquem 
a les policies i posem en coneixement 
dels afectats que es tracta d’un lloguer 
fals perquè, per exemple, no podem 
donar ajudes si els documents no són 

legals”, relata la regidora de Serveis 
Socials, Agnès Rotger.

Un frau sense denúncies
Ni a Guàrdia Urbana ni a Mossos 
d’Esquadra els hi consta cap denúncia 
per falsificació de lloguer a Badalona, 
encara que sí admeten que poden exis-
tir alguns casos. Investigar i perseguir 
sense denúncies dels afectats és d’allò 
més complicat. Evidentment, les per-
sones que saben de la il·legalitat de 
viure en un pis ocupat no pensen en 
denunciar; el problema són aquelles 
famílies que es veuen enganyades i 
sí ho farien però es troben en una si-
tuació molt delicada i poden ser coac-
cionades pels grups que els hi cobren 
el lloguer. “Hem acompanyat veïns a 
posar denúncies i als pocs dies les re-
tiren perquè els han amenaçat. D’altres 
ni s’atreveixen a iniciar el procés”, as-
segura la portaveu de la PAH. (De fet, 
hem tingut problemes per trobar més 
testimonis de lloguers falsos a l’hora 
d’elaborar aquest reportatge).

Sant Roc, un dels barris 
especialment afectats 
per les ocupacions
La majoria són els propis inquilins, 
però també hi ha grups que cobren

Si hi ha una zona especialment dèbil 
pel que fa a l’àmbit social i econòmic 
és Sant Roc, un barri que no és pas aliè 
a la casuística de l’ocupació de pisos. 
La PAH apunta que és la zona on més 
estan florint les ocupacions de pisos, 
entre altres coses, perquè és, proba-
blement, la que ha patit més desno-
naments els darrers anys. A Sant Roc, 
la PAH treballa en coordinació amb 
la Plataforma Sant Roc Som Badalo-
na, que promou diferents iniciatives 
de caire social al barri. Darrerament, 
l’entitat rep més i més casos de per-
sones que han ocupat habitatges, però 

insisteixen en què la majoria són en-
trades a pisos que els propis inquilins 
realitzen perquè no tenen recursos, sa-
ben que estan buits i, d’aquesta forma, 
i juntament amb la plataforma, poden 
negociar amb l’Ajuntament i la propie-
tat, que acostumen a ser els bancs, un 
lloguer social. A banda, també existei-
xen els casos de lloguers falsos i grups 
que cobren per entrar a un immoble, 
però la pròpia plataforma assegura 
que el fenomen “no s’ha disparat ni és 
cap alarma social”. “No caiguem en la 
trampa de pensar que això és més del 
què realment és”.

Contracte de lloguer falsificat

Desnonament a Sant Roc, fa uns mesos
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Sous, retribucions i 
dietes aprovades

L’executiu va retirar els punts sobre càrrecs de confiança; és el primer cop que el govern no pot aprovar el cartipàs
El govern de Guanyem, ERC i ICV-EUiA 
va patir dilluns a la tarda la seva prime-
ra ensopegada al ple de l’Ajuntament. 
Els de Dolors Sabater arribaven sense 
haver aconseguit un acord complet per 
a l’aprovació del cartipàs, amb el reparti-
ment de càrrecs de confiança com a prin-
cipal escull i algun detall més, com ara les 
retribucions als grups municipals. La sor-
presa va arribar, però, quan la discrepàn-
cia es va contagiar a d’altres punts en els 
que l’oposició en bloc va votar en contra 
o va esmenar la proposta del govern per 
aprofitar la seva majoria (17 a 10) i votar 
favorablement les seves. Abans d’iniciar 
el ple, Dolors Sabater anunciava que, per 
tal de “guanyar temps i poder arribar a un 
consens” que afavorís el funcionament de 
la ciutat, retirava el punt relatiu als asses-
sors, quelcom més o menys previsible, 
i als nomenaments dels membres dels 
consells d’administració dels organismes 
autònoms municipals, un tema que estava 
consensuat. Aquest darrer moviment no 
va agradar PP, PSC, CiU i C’s, que van 
posar en marxa la maquinària per demos-
trar la seva majoria. El primer moviment, 
votar contràriament la composició de les 
comissions informatives, un tema que 

L’oposició imposa la seva majoria i el govern no 
aconsegueix aprovar el cartipàs municipal al Ple

però no veuen bé rebaixar el que pot 
cobrar un regidor que no té dedicació 
exclusiva o parcial. En qualsevol cas, 
en aquest darrer punt, existeix un topall 
d’uns 20.700 euros, que acaba sent la 
xifra significativa, i que el govern també 
volia rebaixar per sota dels 20.000.
La tercera qüestió en la que la bancada 
opositora va voler demostrar la seva ma-
joria va ser el nomenament de regidors 
que formaran el consell de Marina Bada-
lona; tothom està d’acord en el reparti-
ment de representants, però l’oposició va 
demanar més temps per poder transmetre 
els noms dels edils que ocuparan aques-
tes responsabilitats. El govern va desta-
car que es tractava d’una qüestió urgent i 
que s’havia demanat amb molt marge de 
temps, atès que la societat ha de gestio-
nar el desenvolupament del canal del Port 
i totes les operacions que l’envolten, però 
finalment va retirar el punt, que podria te-
nir sortida la setmana vinent. 
En diferents moments del Ple, membres 
del govern tripartit van considerar l’actitud 
opositora una “deslleialtat” i una intenció 
de “bloquejar l’acció de govern” que aca-
barà “perjudicant la ciutat”. Després del 
Ple, els membres de l’executiu afirmaven 

que, “en un mes, l’oposició s’ha unit com 
no ho va arribar a fer mai els darrers qua-
tre anys” contra el PP. Sabater va cridar 
en repetides ocasions a “la responsabilitat 
institucional” per tal de poder desencallar 
la situació els propers dies i fer funcionar 
l’Ajuntament. PP, PSC i C’s van etzibar que 
un govern en minoria ha de saber arribar 
a consensos i posar “voluntat política per 
trenar acords per sobre d’aprofitaments 
partidistes”; CiU va respondre que la 
“deslleialtat és bidireccional”, fent re-
ferència a la retirada del nomenament dels 
consells d’administració, on ja hi havia 
acord. Ara, “s’obre un nou escenari”, se-
gons el tinent d’alcalde Oriol Lladó. Tot 
plegat, diuen, ha danyat la “poca o molta” 
confiança que s’havia generat durant les 
negociacions de la darrera setmana, però 
s’ha de continuar negociant per arribar a 
un acord al més aviat possible per posar a 
funcionar la ciutat. El tinent d’alcalde Jose 
Téllez, per la seva banda, va assegurar que 
han posat i “cedit” molt de la seva part 
per apropar postures. Les negociacions 
continuen amb la intenció de tancar els 
acords de cara al proper dimarts, quan se 
celebrarà el ple ordinari i, pot ser, un ple 
extraordinari previ.

també s’havia parlat i que resulta essen-
cial per a la convocatòria dels plens or-
dinaris i, per tant, per al funcionament de 
l’Ajuntament.
A banda d’això, la bancada opositora va 
esmenar dues propostes del govern: per 
un costat, va afegir 18.000 euros als im-
ports variables que perceben els partits, 
resultant un total d’uns 140.000; per altra, 
van tornar a aprovar les dietes per assis-

tències que hi havia a l’anterior mandat i 
que el govern pretenia rebaixar també, 
com la resta del cartipàs. Van argumen-
tar que la pujada de retribucions per als 
grups és deguda a l’augment del nombre 
dels mateixos, però que no es tracta d’un 
augment, i que la modificació de les die-
tes per assistència tampoc ho és, sinó un 
manteniment del que ja hi havia, perquè 
accepta la rebaixa lineal de tots els sous 

Sous de càrrecs electes
2011-2015 2015-2019

ALCALDESSA

TINENT D’ALCALDE

REGIDOR GOVERN                        

PRESIDENT GRUP 
MUNICIPAL

PORTAVEU GRUP 
MUNICIPAL

REGIDOR DEDICACIÓ 
PARCIAL/SENSE 
DELEGACIÓ

76.391,28€

61.890,50€

55.866,58€

61.890,50€

55.866,58€

21.318,08€

57.293€

52.000€€

52.000€€

52.000€€

52.000€€

37.000€

*Retribució anual bruta per als càrrecs amb dedicació exclusiva

*Al 2011, sou anual brut de regidor sense delegació a dedicació parcial; al 2015, retribució anual 
bruta per als regidors amb dedicació parcial d’un mínim de 20h.

Dietes per assistència

Retribució grups municipals

2011-2015 2015-2019
PLENS

JUNTA DE GOVERN                   

COMISSIONS 
INFORMATIVES 

JUNTA DE PORTAVEUS

ALTRES COMISSIONS

1.343,10€
   727,52€
   671,54€

   559,62€
   559,62€

22.368,11€
18.221,71€
16.148,51€
32.734,11€

1.343,10€
-

   671,54€€

   559,62€€

   559,62€
*Retribució per assistència per a aquells/es regidors/es que no tenen dedicació exclusiva ni par-
cial; tenen un topall màxim de 20.700 euros anuals

 Guanyem                         

 ERC 

 ICV-EUiA 

 PP

 PSC

 CiU 

 C’s

20.294,91€
16.148,51€
14.075,51€

*Retribució anual que rebran els grups municipals durant el present mandat
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Un incendi crema quatre naus industrials

Un incendi va deixar dilluns al ves-
pre bocabadada la ciutat i les xarxes 
socials, que es van omplir de fotos 
captades des de diferents punts de 
Badalona degut a l’espectacularitat del 
fum que desprenia. El foc es va pro-
duir a una nau industrial del polígon 
Granland, a la zona sud, dedicada a 
la importació i l’emmagatzematge de 
productes per la venda a l’engròs, poc 

abans de dos quarts de nou del vespre. 
La instal·lació, situada a la cantonada 
entre el carrer del Carbó i el carrer 
Manuel Fernández Márquez, va ser 
l’origen de les flames, que es van aca-
bar propagant a tres naus més.
Més d’una vintena de dotacions dels 
Bombers de la Generalitat (2 autoes-
cales, 10 vehicles d’aigua, 5 vehicles 
lleugers de transport de personal i 

comandament, l’ambulància del Grup 
d’Emergències Mèdiques (GEM) i el 
furgó amb equips respiratoris) i set 
dels Bombers de Barcelona (3 vehicles 
d’aigua, una autoescala, l’ambulància, 
un vehicle amb equips d’aire i un de 
comandament) van treballar durant la 
nit. El foc va afectar un edifici d’uns 
1.500m2 de superfície de planta baixa 
i primera planta amb vàries empreses 

Un incendi originat a una nau dedicada a la importació i l’emmagatzematge de productes per la venda a 
l’engròs es va estendre a tres empreses més; hi van treballar una trentena de dotacions de bombers

Foto: Davdi Romeu

El divendres 14 i dissabte 15 d’agost, Badalona torna a omplir-se d’actes per celebrar la seva festa d’estiu
L’Ajuntament de Badalona i la Comis-
sió de Festes de la ciutat han enllestit 
ja el programa de la la Festa Major 
d’Agost que se celebrarà el diven-
dres 14 d’agost i el dissabte dia 15. 
Una any més, Badalona es prepara per 
celebrar la seva Festa Major, en honor 
de la Mare de Déu d’Agost, patrona de 
la ciutat. Els actes giraran entorn de 
la cultura popular i comptaran també 
amb el tradicional Castell de Focs.

Divendres: pregó, entitats i cas-
tell de focs
La programació donarà el tret de 
sortida amb el pregó, divendres a 
les 19.30 a la plaça de la Vila, que 
precedirà la Gran Xeringa (20h): una 
traca de 500 metres que passarà pels 
carrers de la Costa i de Sant Anastasi 
unirà la plaça de la Constitució – an-
tiga plaça de la Vila- i l’actual plaça 
de la Vila, on es dispararan 12 salves 
de morteret. 
Acte seguit, tindrà lloc la tanda de 
lluïment de les entitats, amb els 
Miquelets de Badalona, Badalona 
Bèsties de Foc, Diables de Badalo-
na, Bufons del Foc, Grup de Diables 

Ajuntament i entitats presenten un programa de 
Festa Major d’Agost treballat de forma conjunta

de concerts, amb les actuacions de 
Nashville Road, High Times, PD Ba-
dabronx.

Dissabte: ofici, correfoc i bany de 
bèsties
La festa s’aixecarà dissabte amb l’Ofici 
Solemne a Santa Maria (11.30h) per co-
mençar una jornada que continuarà amb la 
Ballada de Gegants, a la plaça de Barberà 
(13h). Mitja hora després, els gegants 

tornaran de l’Ofici en cercavila cap a la 
plaça de la Vila pels carrers del centre. 
A les dues, el vermut popular a la plaça 
de la Vila posarà punt i final al matí. Ja a 
la tarda, la Rambla acollirà la ballada de 
sardanes de Badalona Sardanista (19h). A 
partir de les deu de la nit, Badalona Bèsties 
de Foc, Bufons del Foc, Diables Badalona 
i Grup de Diables Kapaoltis posaran punt i 
final a la programació amb l’espectacle de 
foc i el bany de les bèsties i diables. 

Ajuntament i Comissió de 
Festes, treball colze a colze
La Comissió de Festes de Badalona 
aplega més de 40 entitats d’arreu de la 
ciutat que porten molt de temps recla-
mant ser part activa de l’organització de 
les festes locals. Aquests darrers anys, 
la plataforma s’ha encarregat d’alguns 
actes que han complementat el progra-
ma elaborat per l’Ajuntament. El nou go-
vern, però, ja ha transmès, a través de la 
seva regidora de Cultura, Laia Sabater, 
membre destacat del teixit cultural i de 
la comissió durant anys, la voluntat de 

fer pinya amb la comissió i organitzar 
conjuntament el cicle festiu de la ciutat.
“Aquest govern es va comprometre amb 
la Comissió i aquest mateix agost ja s’ha 
treballat conjuntament en el programa 
de la Festa Major d’Agost 2015”, va ex-
plicar la regidora. Un programa amb un 
pressupost d’uns 14.000 euros. A partir 
de setembre es treballarà conjuntament 
per configurar la comissió, la seva or-
ganització i atribucions, i es començarà 
a plantejar el cicle festiu de l’any 2016.

Kapaoltis, Geganters de Badalona, 
Castellers de Badalona i Bastoners 
de Canyet. Tots plegats aniran des de 
la plaça fins al passeig de la Rambla, 
en cercavila, a través dels carrers del 

centre. Serà el preludi del castell de 
focs, que començarà a les 22 hores a 
la platja dels Pescadors. Després de 
la pirotècnia, la platja del Pont d’en 
Botifarreta es convertirà en escenari 

i va fer cedir uns 200 metres quadrats 
de coberta, encara que no es va tenir 
coneixement de persones ferides. Cap 
a dos quarts d’una de la matinada, els 
bombers van donar per controlar el foc 
i van continuar els treballs per apaiva-
gar l’incident. Passada la una, el van 
donar per extingit i van continuar els 
treballs, retirant efectius de forma pro-
gressiva.

També hi van treballat efectius dels 
Mossos d’Esquadra i de la Policia 
Local fent control d’accessos i desa-
llotjant els treballadors de les empre-
ses properes a la zona acordonada, 
així com una ambulància del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM) en 
caràcter preventiu, tècnics de protec-
ció civil i el regidor d’urbanisme de 
l’Ajuntament de Badalona.
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enter
Gestió Comunicativa, S.L.

Tel. 93 383 94 93  -  activitats@gestiocomunicativa.com

Destinats a:
- Casals d’estiu
- Associacions
- Particulars....

A l’estiu refresca’t 
amb els nostres 

inflables aquàtics!

El deute de Badalona va 
créixer de 94 a 114 milions 
d’euros entre 2011 i 2014

L’Ajuntament ha engegat aquest estiu obres per mi-
llorar i fer accessible per a persones amb mobilitat 
reduïda un dels passos subterranis que creua les 
vies del tren cap a la platja. Es tracta, concreta-
ment, del que està situat al carrer Sant Madrona, 
entre els carrers d’en Prim i Torrebadal, a tocar del 
club Club Nàutic Bétulo. A dia d’avui, tothom que 
no pugui baixar i pujar escales, només pot accedit 
a la platja a través del pas que hi ha a carrer del Mar 
o la riera de Canyadó, molt separats un de l’altra. 
Amb aquesta actuació, se situarà un pas intermedi 
entre tots dos. A dia d’avui, s’estan duent a terme 

treballs d’estructura. Les tasques s’allargaran fins 
a l’octubre, atès la complicada execució de l’obra, 
en la que, per exemple, s’està havent de desviar 
canalitzacions de subministraments. Al pas que hi 
havia fins ara se li afegiran dues rampes d’un estil 
similar al pas que hi ha al carrer del Mar; a més, 
es sanejarà i s’arranjarà el túnel que creua les vies. 
Per tal de dur a terme els treballs, s’ha tallat un 
tram d’un dels carrils del carrer de Barrau Massó, 
quedant-ne només un transitable, regulat per un 
semàfor. La inversió de l’obra corre a càrrec de 
l’Àrea Metropolitana.

Badalona adapta per a 
persones amb mobilitat 
reduïda un pas subterrani

La Mora reclama que es 
millori la seva platja

El barri de la Mora és un dels enclavaments de la 
ciutat amb més casuístiques a solucionar degut 
a la seva localització, situat entre el port, l’antiga 
central de les Tres Xemeneies i les vies del tren. 
Fa anys que els veïns es queixen de falta de con-
nexions, transport, neteja i seguretat, entre altres 
temes. El passat cap de setmana, desenes de 
persones del barri van reivindicar la solució a un 
problema més: el mal estat d’un tram de la seva 
platja. El veïnat exposa que la falta de sorra deixa al 
descobert moltes roques i fa complicat el pas des 
de la vorera cap a la platja, i que això ha compor-

Badalona va tancar l’any 2011 amb un deute de 
94,4 milions d’euros. Va ser el maig d’aquell 
mateix any quan Xavier Garcia Albiol i el Partit 
Popular van agafar les regnes de l’Ajuntament, 
que han gestionat durant quatre anys, abans de 
cedir el relleu al tripartit format per Guanyem 
Badalona, ERC i ICV-EUiA. A finals de 2014, 
darrer any completat pels ‘populars’, el deute 
municipal era de 114,7 milions, el que supo-
sa un augment de més de 20 milions d’euros, 
un 21,5%, aproximadament. Això apunta una 
infografia elaborada pel diari El País sobre 
l’evolució del deute durant el darrer mandat dels 
governs locals. Tanmateix, assegura la mateixa 

ta caigudes i que molta gent opti per evitar aquest 
tram de costa. Per això, dissabte van dur a terme 
una acció cívica en la que els propis habitants de 
la zona treien roques i posaven sorra de forma sim-
bòlica. Es tracta d’un tema que ve de lluny i des de 
l’Ajuntament els hi van confirmar el cap de setmana 
que posarien solució al problema. Fonts munici-
pals han confirmat que les tasques per abocar sorra 
a la platja de la Mora tindran lloc els darrers dies 
d’aquesta mateixa setmana. Els treballs seran des-
envolupats per la brigada municipal i no suposaran 
un cost extraordinari.

font, el deute és de 528 euros per cadascun dels 
217.210 habitants que vivien a la localitat al fi-
nal del 2014. El creixement del deute total de 
Badalona i la distribució entre la seva població 
és el segon més gran del Barcelonès Nord, un 
rànquing que encapçalada Santa Coloma, amb 
un augment del deute de 33,5 milions i 809 eu-
ros per habitant. Sant Adrià, per la seva banda, 
continua sent una de les localitats catalanes i 
espanyoles amb una economia més sanejada. 
La localitat de la desembocadura del Besòs ha 
aconseguit rebaixar el seu deute en 2,7 milions 
durant els darrers quatre anys, i cada habitant 
deuria uns 187 euros.

Foto: Arxiu
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Canyadó reclama més espai 
d’aparcament per a residents

Feia setmanes que l’Associació de Veïns 
de Canyadó demanava a l’Ajuntament una 
nova zona d’aparcament al barri per solu-
cionar els problemes d’estacionament de 
la zona durant l’estiu. Els darrers anys, el 
Consistori habilitava a la zona del Cristall 
un aparcament provisional durant juny, 
juliol i agost. Ara, però, aquests terrenys 
estan sent edificats i era inviable repetir la 
fórmula, quelcom que perjudicava el veï-
nat. Arran de les reivindicacions, el pas-
sat cap de setmana va entrar en funcio-
nament un nou espai regulat al solar on 
abans hi havia els bars musicals, a tocar 
del nou skate park. Ocupa una superfície 
de 3.670 metres quadrats i té una capa-
citat aproximada per a 190 vehicles. Les 
tarifes que s’apliquen en aquesta nova 
àrea són les mateixes que hi ha a la resta 
de zones blaves d’aparcament a la ciutat. 
Els veïns, això sí, disposen d’un 50% de 
descompte en el preu per hora, que serà 
d’1,23 euros, i podran adquirir un bonus 
de 50 hores per 30 euros.
La mesura, però, no ha agradat 
l’associació de veïns, que considera que 
no es pot habilitar més zona blava con-
vencional “sense haver protegit abans 
els residents i, encara molt menys, sense 

haver establert un procés de diàleg amb 
les associacions de la zona”. En aquest 
sentit, demanen una zona verda per a 
residents al barri o que el veïnat tingui 
autorització d’aparcament gratuït a la bla-
va, com succeeix a Montgat. Tanmateix, 
asseguren que, aquests dies, gairebé no 
hi ha hagut cotxes aparcats al nou espai, 
i que el més adient seria obrir un apar-
cament com el que s’establia al Cristall: 
vigilat i gestionat per Engestur, amb un 
preu de 10 euros mensuals per al veïnat i 

quatre euros al dia per als visitants. Des 
del Partit Popular s’han pronunciat en 
un sentit similar i consideren que el nou 
govern hauria de reservar un espai per 
als veïns al nou aparcament i a un preu 
especial, com succeïa al solar del Cris-
tall els darrers anys. “Creiem que el nou 
aparcament ha de ser vigilat i estar dispo-
nible les 24 hores per als veïns, i per a la 
resta d’usuaris funcionar amb un sistema 
de rotació fins a les 22.00 hores”, diu el 
regidor Miguel Jurado.

L’AVV no veu amb bons ulls la nova zona blava habilitada
El regidor de l’Àmbit Badalona Pròspera 
i Sostenible, Àlex Mañas, va participar 
dimecres en la reunió convocada per la 
Direcció General de Qualitat Ambiental 
de la Generalitat de Catalunya amb els 
representants de les sis ciutats catala-
nes amb més de 100.000 habitants que 
es troben a la zona de protecció espe-
cial de l’ambient atmosfèric de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Mañas 
va comunicar a la directora general de 
Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, 
una queixa del govern municipal a cau-
sa dels elevats índexs de contaminació 
que es registren al tram de la C-31 al 
seu pas per Badalona. Mañas conside-
ra que “la C-31 és una infraestructura 
i un problema de mobilitat en l’accés 
a Barcelona que correspon solucionar 
a la Generalitat de Catalunya”. També 
indicat que “el nou executiu aposta de-
cididament perquè la C-31 no sigui una 
autopista” i que des de l’Ajuntament se 
sol·licitarà a la Generalitat que “prengui 
mesures immediates perquè quan hi 
hagi episodis de contaminació, el tràn-
sit es desviï cap a la B-20, a l’alçada de 
Montgat, sobretot els vehicles dièsel i 
de transport de mercaderies”. “Demana-

Demanaran que es desviï 
el trànsit de la C-31 quan 
hi hagi contaminació

rem que es redueixi el trànsit que passa 
cada dia per la C-31 perquè aquest és el 
primer problema de qualitat de l’aire a 
Badalona i no estem parlant només de 
contaminació atmosfèrica, també estem 
parlant de la salut de les persones”, 
apunta el regidor, qui també posa de 
relleu que “l’autopista és una infraes-
tructura obsoleta construïda durant el 
franquisme i continua sent l’única que 
no està soterrrada en la primera corona 
metropolitana”. 
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Tallar + assecar                         20€

Color + assecar                      25€

Tallar + color + assecar                    35€ 

Tallar+ reflexes + assecar               35€

Tallar + metxes californianes + assecar  40€

Imprescindible presentar DNI
IVA inclòs

si ets menor de 28 ANYS

Guifré, 95
93 383 75 07
www.alfonsviñas.com
guifre.95@gmail.com
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Des de sempre al seu costat, 
gestionant i administrant finques

c/Laietania,17  Badalona T. 933 840 000

La clau de la confiança per a la seva comunitat

Ara les reunions tindran una sola 
convocatòria, es suprimirà l’hora 
de la segona convocatòria

Ja ha entrat en vigor la reforma 
de la Llei de Propietat Horitzontal!!!

Les Comunitats només podran 
contractar Administradors 
col·legiats. Consulti al Col·legi!!!

Ara, a qui compri un pis sense 
certificat, se li podrà reclamar el deute 
de l’any en curs i els quatre anteriors

BONES VACANCES!!!

Ja hem enviat el llistat d’industrials a tots els 
Presidents, per si tenen qualsevol incidència 
durant les vacances

Núm. 493
Del 24/07 al 30/07/2015

Núm. 493
Del 24/07 al 30/07/2015

Lloreda i el Gorg posen el punt i final a les festes 
dels barris amb cercaviles, correbars i música

Més de 350 persones van iniciar les 
festes del barris de Montigala-Batllòria 
amb el tradicional sopar de germanor 
del darrer dissabte a la pista polies-
portiva del carrer de la Ciència. La 
jornada va finalitzar amb l’actuació de 
l’entitat andalusa Flamenco Vivo, la 
cantant Isabel de Mérida i l’escola de 
ball de l’associació de veïns del barri. 
Diumenge, durant tot el dia, es van or-
ganitzar diverses activitats adreçades a 
tot el públic, destacant la sardinada, la 
gimcana infantil i la festa de l’escuma 
i dels pallassos. L’actuació del grup 
Montjuïc van acomiadar les festes amb 
les havaneres i el rom cremat enmig de 
l’actuació. A més, la pista poliesportiva 
va acollir una exposició de treballs i 
manualitats de les activitats que els ma-
teixos socis van realitzar durant aquest 
curs. 15 anys són els que celebraran 
aviat l’Associació de Veïns de Montiga-
là-Batllòria, conjuntament amb el barri 
que la Generalitat de Catalunya va in-
augurar amb la construcció dels pisos 
de protecció oficial. Des d’aleshores, 
l’entitat treballa per millorar molts pro-
blemes del barri i fer de cadena amb els 
veïns i l’administració pública, a part 
de les activitats que realitzen, com ball, 
informàtica i manualitats, entre altres. 
El president de l’AV, Enrique Nieto, ha 
celebrat que la festa ha estat tot un èxit 
i no descarta la possibilitat de realit-
zar algunes modificacions i ampliar el 

programar d’activitats en les properes 
festes.

Lloreda
Ara, després de tres mesos de fes-
tes majors dels barris de Badalona, 
l’Associació de Veïns de Lloreda serà 
l’encarregada de posar el punt i final 
aquest cap de setmana. Una cercavila 
de gegants i capgrossos, a ritme de la 
percussió de Can Suricato, pels carrers 
més cèntrics iniciarà les festes el di-
vendres, 24 de juliol a les 19 hores; i 
que donarà pas a un seguit d’actuacions 
infantils (19.30h) i una disco mòbil 
(22.30h) des de la plaça de la Segona 
República. De cara a dissabte, dia 25 a 
les 18h, tindrà lloc una festa de l’escuma 

a la pista poliesportiva de l’antic col·legi 
de Lloreda, situada al carrer Figueres. 
A les 18.30h arrencarà una nova edició 
del correbars, que enguany compta amb 
la col·laboració de 10 establiments del 
barri. Al finalitzar el recorregut, la plaça 
de la Segona República tornarà a acollir 
a les 20h un conjunt d’actuacions a cà-
rrec dels grups Lolipop i Breaking Hard, 
que donaran pas a l’Orquestra Celeste i 
posarà a ballar a tot el barri des de les 
23h. La jornada del diumenge, dia 26, 
iniciarà a les 9 del matí amb un torneig 
de petanca organitzat pel Club Petanca 
de Lloreda. I a la tarda, a partir de les 
19h, l’Associació de Dansa Complex i 
els cantants Dani Galera i Toni Torres, 
entre altres, pujaran a l’escenari.
 
Gorg
D’altra banda, des del barri del Gorg, 
també aquests dies l’Associació de 
Veïns de Sant Jaume celebren les se-
ves festes i iniciaran el divendres a les 
11h amb una cercavila, xocolatada i 
diverses activitats, que donaran pas a 
un sopar de germanor a les 20h, acom-
panyat d’una exhibició de sevillanes 
i disco mòbil. La festa continuarà el 
diumenge amb una festa de l’escuma i 
inflables per la mainada (a partir de les 
11h) i s’acomiadaran  amb una xoriçada 
popular i disco mòbil (19h). Totes les 
activitats es realitzaran a la pista po-
liesportiva de l’avinguda de Marquès de 
Montroig, 169.

El darrer cap de setmana el barri de Montigalà-Batllòria va celebrar les seves festes amb més de 350 veïns

Més fotografies
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Estic enamorat d’Albert Miralles. Ho 
confesso. És l’exemple de persona, 
no jugador, que sap rectificar. Però 
la rectificació, que ja la va tenir quan 
va tornar a la Penya deixant clar que 
quan era jove havia tingut errors de 
principiant, ara està donant ja una 
lliçó. Una lliçó de paraula. El què 
diu va a missa. Moltes vegades hi 
ha jugadors que expliquen, diuen 
o prometen coses que després no 
es compleixen ni una mica. Mira-
lles és el cas totalment contrari. 
Miralles ha estat dient durant els 
dos anys que és a la Penya que no 
havia gaudit tan en cap altre club, 
mai s’ho havia passat tant bé com 
ara a la Penya i ahir ho va certifi-

Sort que els diners no ho 
són tot

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

car. Va refusar una oferta que tenia 
ja pràcticament signada del Mora-
Banc Andorra que farà que deixi de 
guanyar molts diners. Molts. I això 
només ho fa un jugador quan està 
a gust en un lloc, quan prioritza la 
felicitat als diners. És per això que 
només em queda felicitar-lo per la 
decisió, perquè la Penya continuarà 
tenint un jugador que s’hi deixa la 
pèll a la pista i que fa estar orgullós 
a l’aficionat. L’Albert, a canvi, conti-
nuarà defensant la samarreta de la 
Penya i gaudint...al costat del seu 
inseparable amic Sergi Vidal, com 
milions de vegades havien parlat i 
imaginat abans de retrobar-se a la 
Penya.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

 Els jugadors del
FIATC Joventut no 
poden amb Sèrbia 
en la final pel títol

 Aquest europeu 
és l’últim torneig 
que Abalde, Sans 
i Nogués juguen 
amb Espanya U20

Abalde, Sans i Nogués tornen 
d’Itàlia amb una plata (70-64)
El físic i el talent van poder amb el 
desig i la fam competitiva. La selec-
ció espanyola U20 es va acomiadar 
de l’europeu d’Itàlia amb una derrota 
contra la gran favorita, una Sèrbia 
que va saber recuperar-se d’un inici 
discret per acabar dominant el ritme 
de la final i endur-se l’or. Els primers 
minuts, però, serien controlats per 
Espanya. Dues faltes ràpides de Gu-
duric i els triples anotats per Marc 
Garcia i Alberto Martín donarien al 
bloc del badaloní Paco Redondo un 
avantatge inicial de vuit punts només 
començar (4-12). Llavors arribaria la 
precipitació en atac i Sèrbia podria 
reaccionar aconseguint un parcial de 
11 a 3 (15-15). Per tancar el primer 
quart per davant, l’aportació de Marc 
Garcia seria clau. L’aler de Manresa 
anotaria 14 dels 21 punts d’Espanya, 
liderant l’ofensiva de la U20 amb un 
recital de triples (20-21). Tot seguit, 
la pressió avançada exercida per Sè-
rbia permetria al conjunt balcànic si-
tuar-se per davant per primer cop (27-
26), castigant cada pèrdua espanyola 
amb cistella. Jugant amb dos quatres 
oberts – Juancho Hernangómez i José 
Nogués – Espanya es mantindria dins 
del duel, tot i que fins al descans con-
tinuaria patint per superar la defensa 
pressionant balcànica (37-36). Sense 
poder solucionar els seus problemes 
de rebot defensiu, la selecció de Paco 
Redondo demostraria caràcter a la re-
presa. Sèrbia passaria a controlar el 
ritme, mostrant-se molt encertada des 
del triple de la mà de Rebic i Jaramaz. 
Per part de la U20, només Hernangó-
mez podria anotar de forma constant, 
mantenint Espanya amb opcions des-
prés d’un tercer quart difícil (53-45). 

La punteria exterior balcànica duria 
fins al límit a la selecció espanyola 
(67-54) i Paco Redondo es veuria 
obligat a aturar el rellotge. En un da-
rrer intent agònic de remuntada, la de-
fensa permetria a Espanya situar-se a 
només tres punts a falta de 55 segons 
(67-64). Finalment, però, el combinat 
nacional pagaria les seves errades an-
teriors des de tir lliure i veuria com 
Sèrbia sentenciava el títol (70-64). 
Després d’un bon europeu, Alberto 
Abalde, José Nogués i Agustí Sans 
tornen cap a Badalona amb una nova 
medalla, repetint la plata del curs pas-
sat. En la final contra Sèrbia, Abalde i 
Sans anotarien amb 4 punts, mentre 
que Nogués s’enfilaria fins als 6.  

Foto: FIBA

 El pivot rebutja 
una proposta més 
que interessant del
MoraBanc Andorra

El caràcter del vestidor continuarà a casa 
seva. Albert Miralles renovarà el seu con-
tracte amb el FIATC Joventut per dues 
temporades més, complint el seu desig de 
quedar-se al club que el va formar com a 
professional. El pivot català, que aquest 
any ha acreditat una mitjana de 8.2 punts 
(51% en tirs de camp), 4.3 rebots i un 7.5 
de valoració en 19 minuts per partit (34 
jornades), ha optat per mantenir-se dins 
de l’estructura que li ha proporcionat la 
possibilitat d’estar a prop dels seus. Per 
la Penya era vital poder lligar la continuïtat 
d’un dels pilars interiors de l’equip. Deixant 
a un costat el seu bon rendiment, que Al-
bert Miralles segueixi al FIATC Joventut és 
important per altres qüestions. La primera, 
la identificació del soci amb els ‘productes’ 
sorgits del planter. La segona, la formació Foto: ACB Photo

de joves jugadors que veuen en veterans 
com Miralles un model a seguir. Cal dir, 
però, que la renovació de l’interior verd-i-
negre no ha estat senzilla. Albert Miralles 
comptava amb una oferta molt important 
del MoraBanc Andorra, club que li oferia 
una fitxa molt més alta que la que tindrà a 
Badalona. Al Principat, a més, els espor-
tistes d’elit gaudeixen d’unes condicions 
fiscals més atractives, fet que encara dóna 
més valor a la decisió que ha adoptat Al-
bert Miralles. El compromís del pivot amb 

La Penya arriba a un acord amb Albert Miralles 
i igualarà l’oferta del Bilbao per Clevin Hannah

El FIATC Joventut i el Prat 
renoven la seva vinculació

Per dotzena temporada consecutiva, el FIATC 
Joventut i el CB Prat treballaran plegats. Els dos 
clubs han arribat a un acord per renovar el con-
tracte de vinculació que els ha unit al llarg de 
més d’una dècada. Després de diverses setmanes 
d’espera, finalment les negociacions s’han desen-
callat. La pròxima temporada, el CB Prat competirà 
a la LEB Or dirigit per Roberto Sánchez, segon de 
Julbe. La idea que té la Penya és que els quatre 
vinculats verd-i-negres del pròxim curs siguin Zo-
ran Nikolic, José Ignacio Nogués, Agustí Sans i 
David Iriarte. En el cas dels dos balears, el FIATC 
Joventut està renegociant els seus contractes, 

després de no acabar d’explotar en l’últim any, si-
tuació que ha impedit que Sans i Iriarte poguessin 
estar més en dinàmica de l’equip ACB. Encetant la 
seva vinculació, el FIATC Joventut i el CB Prat han 
consolidat un existós model de formació. Des de la 
temporada 2004-2005, un total de 19 jugadors que 
han passat pel club potablava han tingut minuts 
ACB amb la Penya: Henk Norel, Pau Ribas, Alberto 
Abalde, Zoran Nikolic, Agustí Sans, Ferran Bassas, 
Alex Barrera, Alex Suárez, Albert Homs, Joonas Ca-
vén, Guillem Vives, Marko Todorovic, Albert Ventu-
ra, Pere Tomás, Nacho Llovet, Josep Franch, David 
Jelínek, Christian Eyenga i Marc Rubio.

el FIATC Joventut ha passat per davant de 
l’economia. Després de l’acord amb Mira-
lles, ara la Penya buscarà desencallar la 
renovació de Sitapha Savané. En els últims 
dies, alguns mitjans de les Illes Canàries 
parlaven d’un interès de l’Herbalife per fer-
se amb els serveis del senegalès. Mentre 
la seva situació esportiva es resol, Savané  
està a Madrid entrenant-se amb el seu pre-
parador físic de confiança, coincidint amb 
ex companys com Javi Beirán i Tomás Be-
llas. És evident que l’interior no penjarà les 
botes aquest estiu. 

Igualaran l’oferta per Hannah
El FIATC Joventut té fins avui a la mitjanit 
per igualar la proposta que el Dominon Bil-
bao Basket va presentar a la Lliga Endesa 
per Clevin Hannah. L’oferta del conjunt 

que dirigeix Sito Alonso és per les dues 
pròximes temporades i triplica el salari 
que el nord-americà rebia a Badalona. La 
Penya igualarà la proposta de l’equip basc, 
obrint un nou marc en la situació entre el 
jugador i els dos clubs. Un cop el FIATC 
Joventut iguali l’oferta, poden passar tres 
coses. La primera situació és que Clevin 
Hannah quedi vinculat amb la Penya per 
les pròximes dues temporades. La segona 
és que el Dominin Bilbao Basket vulgui 
arribar a un acord amb l’entitat verd-i-ne-
gra per fer-se amb els serveis del jugador, 
sobretot després d’ingressar un bon tras-
pàs per l’escorta Dairis Bertans (Lokomotiv 
Kuban). La darrera opció seria que Clevin 
Hannah acabés no jugant ni al FIATC Jo-
ventut ni al Bilbao, assolint un compromís 
amb un club de fora de la Lliga Endesa. 

Foto: CB Prat
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Problemes per 
la falta de llum 
a Montigalà

El Badalona debutarà a 
Xàtiva i el Cornellà serà el 
primer rival a casa

El primer equip del CF Badalona ha hagut de 
patir algunes incomoditats en l’inici d’aquesta 
pretemporada. Des de dilluns passat, quan 
van començar a entrenar els homes de Mano-
lo González, el rec del camp de Montigalà no 
funciona, com a conseqüència de la manca 
de llum en una part d’aquestes instal·lacions 
municipals. La manca d’aigua damunt la su-
perfície de gespa artificial, i les altes tempera-
tures d’aquest mes de juliol, estan provocant 
que alguns futbolistes escapulats pateixin 
problemes físics, com butllofes als peus.

El Badalona comença a entrenar 
amb tres nous fitxtages

El mateix dia que engegava el segon 
projecte de Manolo González a la ban-
queta del CF Badalona, dilluns passat, 
es van presentar, al Barcelona Centre 
Internacional de Negocis (BCIN), cinc 
futbolistes escapulats. Dos ja havien 
signat, Javi Rodríguez i Sergio Olmeda, 
i els altres tres van signar el mateix di-
lluns. Es tracta del porter José Miguel 
Morales, el defensa Alberto Carroza i el 
migcampista Eugeni Valderrama. El pri-
mer és una de les figures més respecta-
des del futbol català. Nascut a Badalona 
fa 39 anys, ha defensat les porteries del 
Terrassa i el Sant Andreu, els clubs més 
importants de la seva carrera, a més 
del Mataró i el Santboià. “Estem davant 
d’un porter de garanties, un professio-
nal de cap a peus”, va dir d’ell Manolo 
González. De la seva banda, Morales va 
subratllar la seva condició de badaloní: 
“Aquesta és la meva ciutat, sempre ha-
via volgut triomfar aquí.” Quant a Alberto 

Carroza que, com Morales, arriba pro-
cedent del Sant Andreu, viurà la seva se-
gona etapa al Badalona, on ja va jugar el 
curs 2010/11. “Pot jugar com a central, 
lateral dret o migcampista. Ens aportarà 
molt”, va dir d’ell el seu nou entrenador. 
Finalment, el jove Eugeni Valderrama 
fitxa procedent del Sevilla i és un mig-
campista creatiu que va debutar a sego-
na divisió, amb el Nàstic de Tarragona, 
amb només 17 anys. Valderrama va ser 
cedit al Lleida Esportiu la temporada 
passada. “És un jugador amb un nivell 
brutal, ho té tot per triomfar i volem que 
exploti aquí. Si fa les coses bé, tindrà un 
paper important en l’equip”, va comen-
tar Manolo González d’aquest futbolis-
ta que acaba de complir 21 anys. Amb 
aquestes incorporacions, són quinze els 
jugadors del primer equip que han co-
mençat la pretemporada a les ordres de 
Manolo González. S’entrenen també el 
juvenil Bermúdez i quatre homes a pro-

Dilluns van signar José Miguel Morales, Alberto Carroza i Eugeni Valderrama

El camp de La Murtra, a Xàtiva, serà 
un altre cop el lloc on el Badalona 
començarà la lliga, tal com va pas-
sar la temporada passada. Si el par-
tit conta l’Olímpic, que es jugarà el 
diumenge 23 d’agost, és el primer 
lluny de Badalona, el Cornellà serà el 
primer rival a casa, el cap de setmana 
següent. No se sap encara si podrà 
ser a Montigalà. Pel que fa als rivals 
més atractius, l’equip de Manolo 
González s’enfrontarà a l’Hèrcules el 

4 d’octubre i el 21 de febrer, primer 
a Alacant; a l’Alcoià, el 18 d’octubre i 
el 6 de març, el dia en què Abraham 
tornarà a Badalona; al Barça B, el 15 
de novembre i el 3 d’abril, primer al 
Miniestadi; al Sabadell, el 29 de no-
vembre i el 17 d’abril, primer a casa. 
En la última jornada del campionat, 
programada pel cap de setmana del 
14 i el 15 de maig, el Badalona es 
desplaçarà a Elda, per jugar al Pepico 
Amat contra l’Eldenc.

  Morales: “Sóc 
de Badalona i 
sempre he volgut 
triomfar aquí”

  Manolo 
González es va 
desfer en elogis 
cap als tres nous 
fitxtages

  Falta incorporar 
un central, un 
extrem i un 
davanter

El Lloreda enllesteix el grup de 
jugadors per la pretemporada

Després de confirmar les primeres bai-
xes de jugadors fa algunes setmanes, el 
CF Lloreda ja té planificada bona part de 
la primera plantilla que ha de competir 
al grup II de Segona Catalana a partir del 
pròxim mes de setembre.   Fins a nou fut-
bolistes que l’any passat van defensar la 
samarreta del conjunt badaloní repetiran 
presència en la plantilla del curs 2015-
2016.  D’aquesta manera, Sergio García, 
Bernat Mesa, José Alberto Pérez, Javier 
Robledo, David Teruel, Sergio Martínez, 
Alberto Lopez, Jordi Rojas i Jacob ju-
garan una temporada més al Lloreda. 
El nou tècnic de l’equip, Carles López, 
també donarà oportunitats a gent jove 

formada al planter de l’entitat. En aquest 
sentit, quatre jugadors que aquest any 
han militat a les files del juvenil A del 
club faran el salt al primer equip: Fran 
Martínez, Eric Arroyo, Adrián León i 
Dani Conesa deixen enrere la seva eta-
pa formativa per passar a formar part de 
l’amateur. En el capítol d’incorporacions, 
el Lloreda ha lligat un total de set cares 
noves per tal d’intentar millorar la dese-
na plaça aconseguida durant la passada 
edició de la lliga. En primer lloc, Carlos 
Rocamora deixa el Turó de la Peira (4 
partits i 1 gol) i s’incorpora a les files 
badalonines, mentre que el davanter 
Anselmo Eyegue canvia el Vilassar de 

Tercera Divisió (14 duels) per vestir la 
samarreta vermella. També fitxen pel 
Lloreda Paulino Ondo (25 partits amb 
la Gramenet), Yebran (15 partits i 1 gol 
amb el Llefià), Javi Morales (Gramenet), 
Rubén Calvo (CD Trinitat) i Miguel Ve-
rano (Singuerlín). Tot i que el conjunt 
dirigit per Carles López compta ja amb 
el gruix principal de la plantilla, l’entitat 
ha activat un recurs esportiu interessant 
per tal d’acabar de perfilar el grup. El 
nou cos tècnic  compta amb un llistat de 
12 futbolistes que iniciaran la pretem-
porada amb el primer equip. En funció 
de les seves prestacions, el Lloreda els 
anirà incorporant a la plantilla o bé op-
tarà per descartar-los.

Fusió consolidada a Can Caban-
yes
A Quarta Catalana, la nostra ciutat 
disposarà d’un club de nova creació, 
després de la fusió executada entre la 
UD Àguila i el Badalona 1897. El nou-
vingut Badalona 1897 Àguila CF lluirà 
una equipació blanc-i-blava i ja té pla-
nificada part de la seva pretemporada. 
El conjunt badaloní ha lligat diversos 
amistosos: Singuerlín (29 d’agost), UE 
Celtic (30 d’agost), Catalònia (6 setem-
bre), Lliçà d’Amunt (12 setembre) i La 
Llagosta (13). 

Foto: CE Mataró

Foto: CFB / Morales, Miguel Ángel Sánchez, Manolo González, Carroza i Valderrama

Foto: L’Esportiu

Foto: CFB / Javi Rodríguez, Miguel Ángel Sánchez, Manolo González i Sergio Olmeda

Sant Gabriel Femení

Preparació d’alt nivell 
per destacar a la lliga

Tot i que les jugadores ja han iniciat les 
seves vacances, a les oficines del Sant 
Gabriel se segueix treballant. El club 
adrianenc ja té planificada tota la pre-
temporada que el primer equip realitzarà 
per tal d’arribar al debut de lliga en con-
dicions òptimes. El Santgra iniciarà els 
entrenaments al Ruiz Casado el dilluns 
3 d’agost i completarà una primera se-
tmana de preparació exhaustiva. El dia 
9, el conjunt dirigit per Loren Rubio de-
butarà al Ruiz Casado (11h), disputant 
el primer amistós de l’estiu contra el 
Dickinson College Women de la NCAA 

(Division III). Després de superar aquest 
compromís inicial, la plantilla conti-
nuarà entrenant-se, però gaudirà d’un 
cap de setmana de descans (15 i 16 
d’agost). A continuació arribaran més 
partits amistosos de preparació, el pri-
mer dels quals es jugarà el 22 d’agost 
(19h) a casa contra la Penya Blanc-i-
Blava la Roca (Segona Divisió).  El 26 
d’agost, el Sant Gabriel es desplaçarà al 
Municipal la Bòbila per enfrontar-se al 
Cerdanyola (Preferent) i tancarà la pre-
temporada al Ruiz Casado contra el Prat 
(29 d’agost a les 10:30h). 

Foto: Manel Expósito

Marcos se’n va 
després de cinc anys
Marcos Pérez ja és història del CF 
Badalona. Després de cinc tempo-
rades, 152 partits de lliga i 13.561 
minuts sota els pals, el porter ha 
deixat el club escapulat. Marcos va 
rescindir dilluns passat el contrac-
te que el lligava al Badalona durant 
una temporada més i ha fitxat per la 
UE Cornellà, precisament el primer 
equip contra el qual els de Manolo 
González s’enfrontaran com a locals 
en la lliga 2015/16. Dimarts passat, 

Marcos Pérez va escriure aquest 
missatge de comiat en el seu comp-
te de facebook: “Avui comença una 
nova etapa en la meva vida. Ahir vaig 
rescindir el meu contracte amb el CF 
Badalona, després de cinc magnífics 
anys. M’agradaria agrair a tota l’afició 
d’aquest gran club l’afecte que m’ha 
donat durant aquest temps. Ha estat 
una decisió de les més difícils que 
he pres en la meva vida. Aquest club 
sempre el portaré al cor”.

va: els tres que vam anunciar la setmana 
passada, Masuet, Manuel Raíllo i Juan 
Cruz, a més del central Abraham, que 
ve de l’Ontinyent. La intenció de la co-
missió esportiva, formada per Cándido 
Viana i Manolo González, és incorporar 
un central, un extrem i un punta abans 
que començi la temporada 2015/16.
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Poliesportiu

El Judo Baetulo obté tres cinturons 
negres a Castelldefels

Més de 150 atletes recorren la LXV 
Travessia Nedant de Badalona

Aquest mes de juliol ha tingut lloc la 
convocatòria d’exàmens de la Federa-
ció Catalana de Judo per l’obtenció del 
cinturó negre, que es va desenvolupar 
a Castelldefels amb la presència d’uns 
110 candidats d’arreu de Catalunya, 
amb tribunals reconeguts per la Fe-
deració Espanyola. Per la seva part, 
l’Associació Judo Baetulo, com cada 
any, va presentar els seus candidats 
i enguany a Mari Angels Sanchez i 

El passat diumenge es va celebrar la 
LXV edició de la Travessia Nedant de 
Badalona, organitzada pel Club Nata-
ció Badalona en el marc del calendari 
oficial de la Federació Catalana de 
Natació. La prova va consistí en dues 
curses de diferents distàncies, d’acord 
amb les categories i edats dels neda-
dors i nedadores. El primer recorregut 
va ser de 600 metres destinat als ben-
jamins. Tot seguit va tenir sortida a les 

Manuel Contreras pel cinturó negre 
1r DAN, que van poder demostrar tot 
el que han après al llarg dels anys de 
pràctica del judo, i van obtenir aquest 
grau amb molt bona nota. També Marc 
Mas, alumne de Masnou i que s’entrena 
a l’ASJUBA va obtenir el mateix títol. 
Destacar que Manuel Carreras va fer la 
seva demostració amb el seu company 
amb qui es prepara l’examen tècnic i de 
Kates, l’Uke.

categories masculines de femenines 
d’absolutes, màsters i veterans, que 
van recórrer una distància de 2.500 
metres. Destacar que el primer en arri-
bar a la meta va ser Jordi Bosch a la 
categoria absoluta III amb un temps de 
27 minuts i 34 segons, seguit de Marc 
Ponce i Gerard Rodriguez. Mentre que 
Núria Ciuró va ser la primera dona en 
completar la prova en 29 minuts i 34 
segons.

Foto: ASJUBA

Foto: Eva Alou
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“Hem de canviar que 
als equips sèniors 
només valgui guanyar” 
El Sant Andreu de Natzaret afronta la 
propera temporada amb canvis i nous 
reptes. El sènior masculí jugarà a Se-
gona Catalana després de perdre la 
categoria a Copa Catalunya. Segons 
el responsable esportiu, Albert López, 
“és difícil explicar què ha passat amb 
el sènior masculí. Molts factors ens han 
portat a prendre la decisió de sortir a 
Segona amb un equip format per gent 
de la casa”. 
El club mira endavant i la intenció és 
que el sènior sigui un objectiu a l’abast 
dels jugadors joves del club i una for-
ma de progressar: “Això suposa una 
càrrega de motivació per a tots els que 
veuen el Sant Andreu com casa seva, 
deixant d’una banda els interessos no 
només esportius que actualment hi ha a 
Copa Catalunya”. La base del nou equip 
està feta, amb jugadors que porten anys 
jugant junts. També hi haurà incorpo-
racions que aportaran experiència a la 
categoria perquè l’equip pugui competir 
al màxim. 

Pel que fa al sènior femení, hi ha can-
vi d’entrenador. Josep Maria Jiménez 
relleva Xavi Duatis. Segons Albert Ló-
pez, “el repte és molt engrescador i l’ha 

acceptat amb moltes ganes. Es tracta 
d’un entrenador conegut del bàsquet 
de la ciutat i esperem una gran feina 
per la seva part”. El femení del Natzaret 
ha estat un dels referents femenins de 
Badalona:  “L’objectiu és seguir fent-ho 
bé i que els nostres equips siguin el 
més competitius possibles a les seves 
categories. Si això ens porta a ser la re-
ferència del bàsquet femení de la ciutat, 
estarem encantats de consolidar aques-
ta posició”.
Els valors seguiran sent un dels pilars 
del club, tant al bàsquet de formació 
com també als equips grans. “Última-
ment, s’estan deixant de banda aquests 
valors i sembla que als equips sèniors 
només val guanyar de qualsevol manera 
i estar a les categories a qualsevol preu. 
Pensem que això ha de canviar i des del 
club treballarem per a què això passi”.
Les categories de formació seguiran 
tenint un paper molt important en el 
desenvolupament i creixement del club 
Els propers anys. “La temporada passa-
da, la resta dels equips van assolir els 
objectius plantejats a la base el treball 
ha estat molt bo. Esperem que doni 
resultats a mesura que vagin pujant de 
categoria”.
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Badalona Cultura ha programat per a aquest darrer 
trimestre de l’any als teatres municipals de la ciutat 
una àmplia i intensa oferta cultural de gran qualitat 
per a tots els públics. Reconeguts intèrprets de totes 
les disciplines artístiques ompliran el tres teatres de 
Badalona, Zorrilla, Principal i Blas Infante, fins a fi-
nals d’any.

Teatre
Obrirà temporada l’actuació d’Alberto San Juan, al 
Teatre Principal, amb Autorretrato de un joven capi-
talista español. Els espectacles familiars, organitzats 
conjuntament amb La Xarxa, arrancaran a l’octubre 
amb L’endrapasomnis amb La Tresca i la Verdesca i 

Teatre al Detall. Entre els 22 espectacles programats 
cal destacar, dins les produccions teatrals, Un cel 
de plom, amb Mercè Arànega on interpreta la vida 
de Neus Català, en l’any del seu centenari; Socràtes, 
producció del Festival de Mérida sota la direcció de 
Mario Gas i amb un gran repartiment encapçalat per 
Josep Maria Pou en el paper del savi grec; A house 
in Asia, el nou espectacle de la companyia catalana 
Agrupación Señor Serrano premiada aquest 2015 
amb el Lleó de Plata a la Biennal de Venècia; i una 
de les noves produccions del Teatre Nacional per 
al proper curs, Només són dones, interpretat per 
Míriam Iscla, Sol Picó i Maika Makovski. Aquest 
trimestre també ens retrobarem amb el projecte de 

Obres i actors destacats, com Joan Maria Pou; pel que fa a la música, torna el cicle Nits d’Estrelles al Principal 

l’Obra d’entitats, després d’uns anys d’absència, on 
actors amateurs de la ciutat dirigits per Míriam Puntí 
presentaran Els Figurants de José Sanchis Sinis-
terra. Aquest projecte reprès gràcies a l’esforç dels 
Amics del Teatre Zorrilla i d’altres entitats i grups 
de teatre de Badalona suposa la tornada d’una pro-

ducció que va esdevenir tot un clàssic de l’activitat 
escènica de la ciutat.

Música
En l’àmbit musical destaquem el cicle Nits d’Estrelles 
al Principal amb el concert de Blaumut, una banda 
que fusiona el folk i el pop, que presentarà el seu da-
rrer disc: El primer arbre del bosc; o, en petit format, 
el concert doble de Guillem Roma i Joan Rovira. 
També cal destacar la participació de la badalonina 
Maria Arnal i Marcel Bagés, que presentaran la seva 
particular remescla que fan a partir de músiques 
extretes de fonoteques de la península Ibérica i el 
primer disc de Curricé, un dels fenòmens Youtuber 
de l’actualitat.

Durant aquest proper mes de setembre, abans de 
l’arrencada de la nova programació, es realitzarà 
una rehabilitació de les butaques i una ampliació de 
l’aforament. Els diferents abonaments de temporada 
i les entrades ja es poden adquirir, fins al dia 31, a 
les taquilles del Zorrila. Es podran tornar a comprar 
a partir del 3 de setembre. Més informació a www.
zorrilla.cat

Darrer concert nocturn del 
cicle a l’Anís del Mono

Els teatres municipals presentaran el darrer 
trimestre de l’any una programació de grans noms

El Museu de Badalona i l’Anís del Mono tanquen 
aquest cap de setmana el cicle de concerts nocturns 
a les instal·lacions de la reconeguda beguda bada-
lonina. Després de dues actuacions amb el jazz i la 
bossa nova com a protagonistes, aquest divendres 
arriben els ritmes més caribenys i cubans de la mà 
de la formació Son de la Rambla. El 2002, un grup de 
vuit professionals i músics catalans viatjà a Santiago 
de Cuba a beure de les fonts de la música tradicional 
cubana. Així, es van endinsar en ritmes com el son, el 
bolero, el txa-txa-txa, el nengón o la troba, i interpre-

ten amb rigor aquest tipus de música, de riquíssima 
complexitat rítmica i harmònica. Aquestes vetllades 
d’estiu ofertes pel Museu de Badalona inclouen una 
visita a la fàbrica més internacional de la ciutat, que 
ha sabut conjugar el respecte per la història amb 
l’adopció de les tecnologies més avançades. Es visiten 
els espais patrimonials, com la sala de destil·lació, i 
es veu com s’elabora l’Anís del Mono, però també les 
Aromes de Montserrat. Després, a l’aire fresc del pati, 
el públic podrà gaudir de l’actuació musical mentre 
pren un refresc, a partir de les nou de la nit.

La Colla Micaco tanca el 
primer tram de curs al Raval 
El passat dissabte, els Castellers de Badalona van 
acomiadar el primer tram de la temporada amb una 
tranquil·la actuació a la Plaça de la Gardunya, al 
barri del Raval, amb motiu de la festa major del ba-
rri barceloní, on han estat acompanyats pels Cas-
tellers de Barcelona i els Castellers de Cerdanyola.
Els badalonins, amb algunes camises menys del 
que sol ser habitual, van aprofitar per plantejar una 
diada amb castells de sis lleugers per recuperar 
sensacions i seguir treballant en alleugerir les se-
ves construccions de cara als propers objectius. 
Així, en primera ronda van portar el 4d6a, en se-
gona, el 3d6a i en darrera ronda, el 4d6, castells 
tots molt més que còmodes per la colla i que els 
va servir per fer-hi estrenes i treballar rotacions en 
moltes de les posicions. La Colla Micaco comença 
ara les seves vacances, tot i que el 4 d’agost ja 
tornaran a veure’s un bon grapat de faixes, quan 
començaran els “assaigs a la fresca” a La Rambla, 

davant del monument a Roca i Pi, els dimarts i di-
vendres per preparar la Festa Major d’Agost, i que 
s’allargaran fins la primera setmana de setembre, 
quan la colla tornarà als seus assaigs habituals a 
Can Peixau.

Foto: Castellers BDN
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