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Adéu als 
cotxes

Amb el tancament del 
darrer tram es completa la 

prohibició de circular i aparcar 
a tot el passeig Marítim 
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El passeig Marítim de Badalona serà un es-
pai reservat a les persones a partir d’aquest 
diumenge 17 de juny, dia en què finalitzen 
les tasques de pacificació d’aquesta via en 
el tram que va des del restaurant la Donze-
lla de la Costa fins al pont del Torrent de 
Vallmajor. A partir d’aquesta data quedarà 
prohibida  la circulació i estacionament de 
vehicles en aquest tram, fet que, segons 
el govern municipal, permetrà guanyar un 
espai més per al veïnat i persones que pas-
segen per la zona i millorar l’accessibilitat 
a aquest indret.
L’alliberament d’aquest tram, el darrer del 
passeig que quedava per pacificar, suposa 
la recuperació d’uns 6.000 metres quadrats 
que estaven ocupats per vehicles i que ara 
estaran reservats al trànsit de persones i 
bicicletes. S’habilitaran zones d’estaciona-
ment de càrrega i descàrrega per permetre 
l’activitat dels establiments i guinguetes 
que es troben en aquest tram del Passeig, 
així com espais on podran aparcar perso-

La pacificació de 
l’últim tram del passeig Marítim

EDITORIAL ENQUESTA

nes amb mobilitat reduïda, de manera que 
quedarà assegurada l’accessibilitat per to-
thom. 
La setmana vinent començaran les tasques 

de reordenació de l’espai, amb actuacions 
de pintura i de senyalització vertical. A 
partir de diumenge 17 la Guàrdia Urbana 
de Badalona vetllarà pel compliment de la 

nova normativa a la zona, podent emprar el 
servei de grua per retirar aquells vehicles 
que estacionin i no respectin la restricció 
del trànsit.

El Govern municipal adjudica les obres del projecte 
de millora del polígon Badalona Sud

L’Ajuntament de Badalona ha adjudicat aques-
ta setmana les obres del projecte de millora 
del polígon industrial Badalona Sud per valor 
de 2.140.000 euros. Les actuacions suposa-
ran l’asfaltat de l’avinguda del Maresme, dels 
carrers de la Indústria, de Guifré, de Julio 
Galve Brusson, dels passatges de Dopla i de 
Moixó i de l’avinguda d’Alfons XII. La inversió 
servirà també per renovar i ampliar l’enllume-
nat públic i l’eficiència energètica, implantar 
fibra òptica i el serveis smart city en diversos 
carrers del polígon i instal·lar una nova senya-
lística de tot el sector i de les empreses. 
Aquesta és la primera inversió de millora 
que fa el consistori badaloní en polígons in-
dustrials en més de vint anys i forma part de 
l’aposta estratègica del Govern municipal pel 

desenvolupament econòmic sostenible de 
Badalona. Durant aquest mandat la ciutat ha 
guanyat metres quadrats de sòl industrial per 
primer cop des de 1979. 
Segons el segon tinent d’Alcaldia i regidor de 
l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible, 
Àlex Mañas, “amb aquesta adjudicació es 
garanteix l’execució de la inversió per tenir un 
polígon competitiu i atractiu per a la industria 
de la ciutat”. Mañas ha manifestat que “per 
primer cop en molts anys el Govern munici-
pal ha complert amb l’economia productiva ja 
que aquestes actuacions donen resposta a la 
demanda dels empresaris que durant molts 
anys s’han queixat de la manca de senyals, de 
l’asfaltat i de la vergonya que els feia portar el 
seus clients a les empreses”.

Passeig Marítim
i aparcament

Estàs d’acord amb la 
presentació de la moció
de censura per canviar
el govern de la ciutat?

Fa uns dies va ser la Plaça Josep Tarradellas 
la que es va buidar de cotxes, per recuperar 
la funció de gran espai públic pel qual es va 
construir, i aquest diumenge serà el torn del 
tram del passeig Marítim entre la Donzella de la 
Costa i el pont del Torrent de Vallmajor. A partir 
d’aquest 17 de juny quedarà prohibida la cir-
culació i estacionament de vehicles en aquesta 
zona i l’espai es reservarà exclusivament per al 
trànsit de persones i bicicletes. 

La reestricció, de tota manera, tindrà algunes 
excepcions. S’habilitaran zones d’estaciona-
ment de càrrega i descàrrega per permetre 
l’activitat dels establiments i guinguetes que es 
troben en aquest tram del passeig i també es 
mantenen espais on podran aparcar les perso-
nes amb mobilitat reduïda, de manera que es 
garanteixi l’accessibilitat per a tothom.
Evidentment la recuperació d’espais per a l’ús 
dels ciutadans sempre és benvinguda i amb 
aquesta mesura tot el passeig Marítim quedarà  
lliure de cotxes per convertir-se en un nou es-

pai a conquerir pels badalonins i badaloni-
nes. Com ja va passar en el cas de la Plaça 
Tarradellas, però, l’eliminació massiva de pla-
ces d’aparcament suposa un maldecap per a 
molts veïns que viuen a la zona o han d’anar-
hi a treballar. Es guanya espai per gaudir de 
la ciutat però alhora, d’un dia per l’altre, molts 
ciutadans es queden sense lloc al carrer on 
deixar els seus vehicles. 

És evident que les mesures de pacificació de 
trànsit fan molt més amable la ciutat, sobretot 
quan es tracta d’espais emblemàtics com ara 
és el cas del passeig Marítim. Alhora, però, 
cal demanar que mesures com aquestes vagin 
acompanyades d’altres iniciatives que oferei-
xin alternatives d’aparcament per als veïns i 
veïnes amb vehicle. Toca compensar d’alguna 
manera una pèrdua tan rellevant de places per 
minimitzar els “danys col·laterals” que su-
posa una mesura d’entrada positiva. Gaudim 
tots del nou passeig Marítim, però fem-ho 
sense “aparcar” aquesta problemàtica. 

Jaume Camps “Anirem tres anys enrere”. 
Alex Jonsson: “Claro que no! Ya veremos si pros-
pera”. 
Teresa Teresa:  “No, haurien d’esperar a les properes 
municipals”. 
Josefa Sánchez:  “Siiii! fuera la CUP de Badalona”.  
Pilar Rubort: “Rotundament NO!!!”. 
María Martínez: “Depende de lo que tenga pensado 
hacer el PSC a partir del 21”. 

*Enquesta feta al web www.diaridebadalona.com. 3553 vots.

NO 59%
SI 41%
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Finalitzen les obres de reurbanització 
del carrer de la Costa

Carrefour llança la seva primera 
safata biodegradable del mercat

Amb l’organització de diverses activitats 
obertes a la ciutadania, el Govern municipal 
ha volgut celebrar aquest dilluns a la tarda 
la finalització de les obres de reurbanització 
del carrer de la Costa. El projecte ha permès 
revalorar i potenciar l’estructura medieval 
d’aquest carrer situat al nucli històric de 
Dalt de la Vila. S’ha recuperat, restaurat i re-
habilitat aquest carrer i també s’han millorat 
els serveis urbans públics. 
Aquesta actuació ha tingut un cost de 
211.000 euros. Les obres, que van co-
mençar el passat mes de febrer, han inclòs 
la renovació dels paviments, reproduint les 
característiques històriques, i també del 
clavegueram i de les xarxes de serveis.
L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, 
acompanyada pel primer tinent d’Alcaldia i 
regidor de l’Àmbit de Badalona Habitable, 
Oriol Lladó i  pel regidor d’Espais Públics 
i Mobilitat, Francesc Duran, han visitat 
aquesta tarda el carrer de la Costa. Saba-

Carrefour llança la primera safata recicla-
ble i biodegradable del mercat per als seus 
productes de peixateria coincidint amb la 
celebració del Dia Mundial dels Oceans. 
El nou envàs és el primer d’aquestes ca-
racterístiques que s’empra en el sector de 
la distribució espanyola i es pot trobar en 
la secció de peixateria de tots els establi-
ments de la cadena. 
La nova barqueta, a més de mantenir les 
propietats de la convencional (impermea-
bilitat, resistència a l’impacte, aïllant tèrmic 
i apte per al contacte amb aliments...), pre-
senta l’avantatge que es descompon quan 
contacta amb els ambients adequats. La 

ter s’ha mostrat molt orgullosa del fet que 
durant aquest mandat s’hagi dut a terme 
aquesta actuació “que ens permet dignificar 
un dels carrers més emblemàtics de Bada-
lona i que juntament amb altres símbols 
com el mestre Pompeu Fabra, el pont del 
petroli o tot el llegat romà, ens permet co-
hesionar-nos com a ciutat”. 
Oriol Lladó també ha posat en valor la im-
portància d’aquesta actuació per al barri 
i ha destacat que la dignificació del carrer 
de la Costa “és la primera de diverses ac-
tuacions, com la que està ja pressuposta-
da al carrer Barcelona, que han de servir 
per posar al dia Dalt de la Vila”. El regidor 
Lladó ha explicat que en els arranjaments 
efectuats en el carrer de la Costa “s’han res-
pectat la fisonomia i la identitat particular 
d’aquest indret, alhora que s’ha millorat 
l’accessibilitat i el pas per a les persones, 
facilitant així l’entrada a l’emblemàtic barri 
de Dalt de la Vila”.

safata ofereix també un procés de biode-
gradabilitat més ràpid, ja que es degrada 
a una velocitat 60 vegades superior que la 
d’una safata tradicional.
Durant l’últim exercici, l’empresa de dis-
tribució ha engegat a Espanya diferents 
iniciatives amb les quals ha aconseguit 
deixar d’utilitzar 213 tones de plàstic. En-
tre elles es troba la reducció de gramatge 
en els envasos dels plats preparats que 
comercialitza en les seves tendes, de les 
bosses que s’utilitzen en fruiteria, dels so-
bres de productes de xarcuteria o en el tap 
d’algunes ampolles d’aigua, entre d’altres 
iniciatives.

Del 15/06 al 21/06/2018Núm. 617
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Hem desbloquejat les obres dels laterals dela C-31; 
una reivindicació històrica que, per fi, s’ha tornat a 
posar en marxa. Un cop enllestit el lateral, les millores 
pel que fa a la circulació del trànsit seran evidents, 
ajudant a la necessària descongestió de la ciutat. 
A nivell tècnic, les obres no avancen amb la velocitat 
que a ens agradaria. Les operacions són complexes 
i afecten a parts sensibles de la ciutat, però entenem 
que cal fer les coses bé i de forma segura. .

Una de les grans apostes de millores d’infraestructu-
res a la ciutat ha estat amb els equipaments educatius. 
S’ha duplicat el pressupost en reformes dels edificis 
de les escoles i hem treballat amb la comunitat edu-
cativa perquè a Generalitat reconegués i fes front a les 
mancances 
històriques que té la ciutat tant en escoles com en ins-
tituts. Hem accelerat tràmits, desencallat noves cons-
truccions i afrontat manca de places allà on ha fet falta.

A nosaltres, ens agrada anomenar-la ‘espai públic’ i 
és que no només es tracta d’asfalt sinó  que és per 
allà on circulen persones (amb vehicles o sense) i allà 
on la gent es troba i comparteix. Per això a més de 
duplicar la despesa en paviments i reurbanitzacions, 
hem anul·lat la taxa d’ocupació del carrer per a en-
titats i hem fet polítiques de mobilitat més amable i 
sostenible (camins escolars, plataformes d’autobús, 
conversions en zona de  vianants...). 

El govern de Badalona ha posat la convivència i la par-
ticipació ciutadana com a eix central de les polítiques 
públiques, impulsant els primers pressupostos parti-
cipatius. Reforçant els agents socials amb el Servei 
d’assessorament i formació per associacions. I amb 
iniciatives com el Pacte per la Convivència en diver-
sitats hem treballat en comú amb entitats i ciutadania, 
per lluitar contra les discriminacions i pels drets civils. 
Hem establert les bases  d’un present i un futur d’una 
ciutat plural, on la convivència estigui fonamentada en 
un marc sense privilegis ni exclusions.

La crisi de l’habitatge ofega els veïns i veïnes de Ba-
dalona des de fa anys. Lamentablement, cap Govern 
ha treballat fins ara a crear un parc públic d’habi-
tatge que pogués donar sortida a aquesta dramàtica 
situació. En aquests tres anys s’ha treballat en dues 
línies fonamentals: per una banda en la immediatesa, 
atenent casos de desnonaments per aturar o ajornar 
fins a aconseguir habitatge alternatiu; i per una altra 
banda en el llarg termini, destinant 8.000.000€ a la 
compra d’habitatge per aconseguir solucions d’arrel.

Només durant l’any passat es van realitzar 951 inter-
vencions de millora i reparació en instal·lacions es-
portives, amb unes inversions durant l’any 2017 que 
superaven els 400.000 euros, davant dels menys dels 
150.000 euros de l’exercici del 2015. Recentment s’ha 
licitat, amb un pressupost de 480.000 euros, el nou 
contracte plurianual de manteniment preventiu de la 
legionel·la per a les instal·lacions esportives munici-
pals, una tasca descuidada pel PP que va posar en 
risc a milers d’usuaris i usuàries. També els serveis 
de neteja dels espais esportius s’acaben de licitar per 
un import de 550.000 euros, duplicant els recursos de 
l’anterior contracte. A poc a poc ens recuperem de les 
greus retallades del PP d’Albiol.

Hem dignificat carrers i places impulsant la reurbanit-
zació d’espais degradats o amb altes necessitats, com 
Abat Escarré (207.000€), Sant Brú (640.000€) Passat-
ge Vinyas (40.500€), Isaac Albèniz (117.000€),Plaça 
Roja (1.235.000€), Mossèn Anton (665.994€) o carrer 
de la Costa (211.000€), entre altres. Som conscients 
que a Badalona resten molts espais de la via pública 
que requereixen inversions, fruit de l’abandonament 
de molts anys per part dels governs anteriors. Per 
això, aquest govern ha incrementat notablement el 
pressupost de manteniment de l’espai públic 

Hem impulsat la creació de les Taules Sense Llar i de 
la Infància i l’Adolescència de Badalona. Hem partici-
pat a la creació de la Taula Social del Consorci Besòs. 
Pel que fa a igualtat, hem aprovat primer Pla d’Igualtat 
intern de l’Ajuntament de Badalona 2017-2021 i el 
Protocol per abordar les violències masclistes. Cal 
impulsar el nou model Servei d’Intervenció Socioe-
ducativa no Residencial per a Infants i Adolescents, 
incorporar un reforç professional a Serveis Socials i 
enfortir més els  serveis d’atenció a les dones.

Hem impulsat diverses mesures per combatre l’emer-
gència habitacional,  aprovant al Ple destinar 8 milions 
d’euros a la creació, per primer cop, d’un parc d’habi-
tatge públic; convocant ajudes al lloguer (350.000€) 
o reforçant l’Oficina Local de l’Habitatge (320.000€), 
entre altres mesures. 
Badalona ha patit una manca de polítiques d’habitatge 
molt important en les legislatures anteriors. Això ha fet 
que, en molts casos, haguéssim de partir de zero; fet 
que endarrereix els resultats de la feina feta.

Hem acabat el camp de futbol municipal i hem impul-
sat un pla  de xoc per arranjar quinze equipaments es-
portius  de tota la ciutat, com el parquet dels pavellons 
de la Plana i Casagemes o l’enllumenat dels camps 
de Bufalà, Montigalà o Llefià, entre altres. Resten di-
versos equipaments de ciutat amb unes instal·lacions 
molt envellides que s’han deixat decaure al llarg dels 
anys i que cal continuar renovant i millorant.

El més destacable en infraestructures és sens dubte l’inici 
de les obres de construcció del lateral de l’autopista en el 
tram President Companys Coll i Pujol. S’ha desencallat el 
projecte del port que suposarà la connexió amb el mar de 
bona part de la ciutat que un cop feta la obra inicial estava 
desconnectada. Està en marxa la redacció del projecte de 
trasllat del col·lector transversal, pendent de fa més de 10 
anys i s’ha donat un impuls gegant en la descontaminació 
i recuperació del nostre litoral. Obres pendents d’execució 
com la millora del polígon sud en asfaltat, enllumenat i 
senyalística, previst inici de les mateixes aquest estiu, la 
remodelació de la platja dels pescadors o la nova entrada 
al parc de la serralada pel camí de Sant Jeroni seran sens 
dubte de les més emblemàtiques del mandat.

L’arranjament del parc del Torrent de la font i la seva 
inclusió com a parc metropolità, l’arranjament del pont 
del petroli i l’aposta per noves xarxes de mobilitat crec 
són els elements destacables.

La partida pressupostària destinada a drets socials, 
com ara el dret a l’habitatge o la pobresa energètica, ha 
crescut un 35% des del 2015, hem garantit que cap fa-
mília tingui talls en el subministrament dels serveis vi-
tals i hem fet front a la emergència habitacional aturant 
la pràctica totalitat dels desnonaments. Mesures com la 
tarifació social i el salari mínim dels plans d’ocupació 
que s’ha augmentat a 1000 euros formen part del gir 
social donat a partir del 2015.

Aquests 3 anys hem remunicipalizat el poliesportiu de 
Montigalà, recuperat el casal d’estiu, el parc de nadal i 
la Fira de l’Esport, visibilitzat l’esport femení, hem fet un 
reconeixement a les dones pioneres de l’esport, pro-
mogut l’esport per a tothom. projectat la ciutat al futur, 
exposició 25 anys jocs olímpics, Museu del Bàsquet 
Català, i seu del Mundial Femení Handbol 2021. Hem 
revertit les partides pressupostaries del manteniment i 
neteja de les instal·lacions dotant el major pressupost 
en 10 anys, executat d’un pla de xoc al 2016 per un 
valor de 200.000€ continuant al 2017 amb mes de 
951actuacions i incrementant al 2018 amb 1.800.000 
euros d’inversions. Hem concretat els compromisos 
de l’Estadi Municipal Badalona després de 19 mesos 
d’obres i més de 7.000.000 euros i hem signat una 
aliança de patrocini amb la Penya, Badalona és futur. 
Hem participat en l’organització de més de 750 esdeve-
niments locals, nacional i internacionals. Hem protegit 
les instal·lacions esportives amb desfibril·ladors. Hem 
avançat en un nou conveni amb els clubs de futbol.

No existe ningún proyecto nuevo de ciudad 
que se haya impulsado en estos tres años de 
mandato. Las obras que existen en la actuali-
dad son aquellas que ya se habían proyectado 
en gobiernos anteriores, como por ejemplo 
la primera fase del lateral de la autopista. Al 
contrario, lo que ha hecho la alcaldesa de la 
CUP es paralizar algunos proyectos que se 
habían impulsado bajo mi mandato, como por 
ejemplo la urbanización del barrio del Gorg 
-incluyendo el canal- o la construcción de una 
piscina en los barrios de Bufalà y Morera.

Poca iniciativa a l’hora de desencallar temes 
fonamentals pel desenvolupament futur de la 
ciutat. Hem tingut la sort que el projecte del 
tram del lateral de l’autopista ja estava enca-
rrilat i la Generalitat ha tirat endavant aquest 
projecte llargament esperat. Altrament, la 
realització del segon tram, entre Coll i Pujol i 
Rambla de Sant Joan, avança amb una lentitud 
exasperant. A dia d’avui, encara no s’ha cedit 
a l’Incasol el solar on han de reallotjar-se els 
veïns afectats pel nou traçat. El retard és inac-
ceptable. Per altra banda, projectes aprovats 
per l’AMB per aquest mandat encara són al 
calaix.

Aquesta és potser una de les qüestions més 
candents a la ciutat. El govern no ha complert 
les expectatives esperades. Ni amb la pavi-
mentació; ni amb les fonts públiques; ni amb 
el verd urbà. Canvis en el pas d’autobusos han 
malmès carrers per excés de trànsit. L’anàlisi 
de les necessitats en aquest aspecte ha estat 
feta amb manca de visió general i s’han execu-
tat només actuacions puntuals.

Una de les àrees més afectades per la poca 
capacitat a l’hora de gestionar els recursos 
i el personal d’aquest àmbit. És cert que ve-
níem d’una situació complicada i la voluntat 
de solucionar-la era evident, però penso que 
el govern no se n’ha sortit. La qüestió de la 
construcció del centre ocupacional de Bada-
lona capaç ha estat gairebé un insult vers els 
afectats. En temes d’igualtat s’ha avançat força.

Inacció. Hem constatat que després de l’anun-
ci de la construcció i adquisició d’habitatge 
per destinar a lloguer social i l’aprovació en 
ple d’una partida de 8 M€ per aquest efecte, 
tot ha quedat en quatre titulars. La voluntat de 
la oposició, al menys per part del PDECAT, de 
posar-nos a disposició per impulsar mesures 
amb complicitat amb la Generalitat ha estat ig-
norada. Haguéssim pogut, sens dubte, donar 
un bon impuls en aquesta línia.

Hem de ser honestos a l’hora de reconèixer 
que l’estat  de les instal·lacions esportives pa-
teix una manca d’inversió crònica i que, des-
prés de molta pressió per part de l’oposició i 
de les pròpies entitats que en fan ús, s’han so-
lucionat algunes situacions complicades com 
els problemes de legionel·la en alguna d’elles.
Tot i això, s’ha fet tard i amb poca ambició.  
En aquest sentit som de la opinió que hem 
d’explorar nous models de gestió de les ins-
tal·lacions.

Cualquiera vecino puede comprobar el la-
mentable estado en el que se encuentran las 
aceras, las carreteras, los parques y las plazas 
de nuestros barrios. Y no solo eso, los servi-
cios de limpieza se han reducido al mínimo, 
la Guardia Urbana ha desaparecido de nues-
tras calles y hay zonas de algunos barrios 
que están totalmente abandonadas. Además, 
para maquillar la falta de inversión en la vía 
pública, este gobierno se ha dedicado a po-
ner parches y chapuzas. Tres años después, 
siguen sin tener ni idea de las necesidades 
reales de los barrios.

Solo daré una cifra: del millón de euros que 
el Ayuntamiento tenía disponible en 2017 para 
ayudar a las familias que no podían pagar la 
luz y el gas, solo gastó 1.000 euros. En tres 
años han demostrado que los problemas de 
las personas más necesitadas solo les servían 
para hacer campaña porque cuando han es-
tado en el gobierno no han hecho nada para 
ayudarlas. Además, el hecho de haber cerra-
do oficinas de Servicios Sociales -como por 
ejemplo la del Distrito 5- pone en evidencia 
que ayudar a los vecinos que peor lo están 
pasando no ha sido una de las prioridades del 
gobierno de la CUP.

En estos momentos hay una larguísima lista 
de espera de familias que necesitan un piso 
social de forma urgente. En estos tres años el 
Ayuntamiento solo ha conseguido un único 
piso social. Promesas, muchas. Anuncios de 
construcción de viviendas, cada dos por tres. 
Pero la realidad es que solo han conseguido 
un único piso destinado a aquellas familias 
que no tienen hogar. La comparativa es clara: 
durante mi mandato obtuvimos más de 90 vi-
viendas procedentes de acuerdos con entida-
des bancarias y que se destinaban al alquiler 
social.

Durante estos tres años nos hemos quejado de 
la falta alarmante de inversión y mantenimien-
to que hay en las instalaciones deportivas. 
Pero no es solo eso, el gobierno de la CUP 
ha dado la espalda a la mayoría de entidades 
deportivas que, de lo primero que se quejan, 
es que siempre que llaman a la puerta del 
Ayuntamiento está cerrada. Nadie les atien-
de. Este gobierno ni ha cuidado a los clubs 
ni ha velado porque la ciudad siga siendo un 
referente en el ámbito deportivo. Badalona ne-
cesita seguir invirtiendo en deporte porque es 
la mejor manera que tenemos de invertir en 
nuestros jóvenes.

La nota en la gestió de l’àmbit de les infraes-
tructures no és ni positiva, ni negativa, direc-
tament la podríem qualificar de “no presentat”. 
El govern de Badalona no ha avançat en cap 
infraestructura per la ciutat. Recordem que al 
darrer govern Socialista a Badalona va arribar 
el tramvia a la ciutat, el metro es va perllon-
gar fins a la Plaça Pompeu Fabra, es va crear 
la línia de metro L9 que dona servei al barri 
de la Salut i Llefià, i es va fer el nou Passeig 
Marítim.

Els carrers, places, parcs infantils i espais 
públics estan abandonats. Només cal passejar 
per Badalona per veure el seu estat. El ritme 
de treball del govern és molt inferior la ritme 
de degradació dels nostres carrers. Cal un 
canvi urgent per poder tenir un espai públic 
digne. Els Socialistes proposem un Pla de 
Reurbanització 10x10, en el qual cada any es 
renovi l’asfaltat o es reurbanitzi, segons el cas, 
un 10% dels carrers de la ciutat, començant 
evidentment pels més urgents. Aquest Pla 
requereix d’un pacte de ciutat durant tres man-
dats consecutius de totes les forces polítiques, 
governi qui governi.

Un altre gravíssim problema de gestió del 
govern. No es pot atendre l’emergència social 
sense destinar-hi recursos humans i econò-
mics. A principis d’any el govern anunciava 
la contractació de 25 treballadors per a l’àrea 
de serveis socials, dos mesos després, sense 
cap explicació, van dir que no es contractaven. 
També tenia que obrir-se una nova seu de Ser-
veis Socials al barri de Llefià, i no s’ha obert. 
La gestió ha estat molt deficient. Respecte a 
la igualtat, el Pla d’igualtat de l’ajuntament de 
Badalona està fet i no s’està implantant.

La gestió de l’emergència d’habitatge també 
ha estat un gran fracàs, ens han anunciat un 
parc públic d’habitatge invertint 8 milions 
d’euros i no existeix ni tan sols un projecte, 
mentre molts ajuntaments han comprat pisos 
per tanteig i retracte, el govern de Badalona no 
ha comprat cap en tres anys.
La llista de famílies amb dret a un habitatge 
social va creixent, sota risc de desnonament, 
i l’ajuntament ha estat incapaç de donar-hi 
resposta, tot i dir que és una de les seves 
prioritats.

Esports ha estat una de les àrees que més 
problemes ha generat. D’una banda, tot l’es-
port base i amateur de la ciutat estant patint 
una manca de manteniment flagrant de les 
instal·lacions esportives, que ha arribat al 
nivell d’haver de tancar instal·lacions, sus-
pendre competicions o estar un poliesportiu 
dos anys sense aigua calenta. D’altra banda, 
La Penya i el CF Badalona han estat a punt de 
desaparèixer per culpa del govern municipal, 
unes vegades per manca de voluntat política, 
i unes altres vegades per manca de capacitat 
de gestió.

La mala gestión del gobierno municipal, uni-
da a que el gobierno de la Generalitat durante 
estos años ha estado pendiente del proceso 
independentista y no de la solución de los pro-
blemas de los catalanes ha hecho que muchos 
proyectos estén paralizados o ralentizados: 
centros educativos como Badalona Port o Ca 
L’Arnús, proyectos urbanísticos como el lateral 
de la C-31 o la urbanización de L’Estrella o un 
centro para la Fundació Badalona Capaç.

Al inicio de mandato el único regidor de Podemos 
en el gobierno, dimitió primero como responsable 
de vía pública y posteriormente como miembro de 
la Corporación, en parte por las dificultades para 
la gestión del área. Posteriormente la regiduría ha 
estado inmersa en polémicas, como el litigio con 
la empresa de limpieza o la puesta en marcha de 
las zonas de pago en el distrito 1. En ambos casos 
el resultado final ha sido contrario a los objetivos 
del gobierno, lo que muestra la falta de visión real 
en esos asuntos. Algunas medidas menores se 
han llevado a cabo, en algunos casos gracias a la 
colaboración de entes supramunicipales como el 
Área Metropolitana o la Diputación.

Se han realizado algunos esfuerzos en el 
tema de Igualdad, dedicando más recursos 
y medios, y aprobando recientemente un 
nuevo Plan de Igualdad. Los Servicios So-
ciales se han descuidado, a pesar de que 
aparecen constantemente en la propaganda 
institucional como un objetivo de legislatura, 
como se demuestra por las manifestaciones 
del personal a las puertas del Ayuntamiento, 
o las protestas de los Sindicatos más repre-
sentativos. En ocasiones las partidas presu-
puestaria han tenido un grado de ejecución 
muy bajo.

Aunque se ha prometido dedicar varios 
millones de euros a Habitatge Público, los 
resultados son desoladores y al día de hoy 
apenas existen viviendas sociales dispo-
nibles. En el presupuesto de 2017 se au-
mentaron los recursos de la Oficina Local 
d’Habitatge, pero falta una política general 
para llegar a acuerdos con las entidades 
bancarias. La ocupación ilegal de viviendas 
sigue siendo uno de los problemas impor-
tantes y la el gobierno se comporta de una 
manera permisiva que puede fomentar esa 
actividad ilegal.

La gestión del área de Deportes, ha ido de un 
conflicto a otro sin solución de continuidad: 
con CF Badalona, la Penya o con los clubs 
de fútbol. Probablemente es el área que más 
propuestas urgentes ha llevado a pleno y 
donde más rectificaciones se han tenido que 
hacer. No existe una planificación adecuada 
del uso de las instalaciones deportivas, de su 
mantenimiento y de su gestión. Esperemos 
que los resultados en las próximas eleccio-
nes municipales de 2019, permitan dar un 
vuelco político para poder formar un gobier-
no que en lugar de deambular buscando so-
luciones las encuentre y las lleve a la práctica.
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Per premiar a grans artistes per la seva trajectòria profesional

Es recuperen els Premis 
Palco Cultural després de set anys

El Centro Cultural Rociero Andaluz Nuestra 
Señora de la Esperanza i José María Fanné 
recuperen, després de set anys, la gala dels 
Premis Palco Cultural, que arriba a la setena 
edició. Enguany s’entregaran al showman 
Víctor Guerrero, la ballarina Belén Burgos, 
al pintor badaloní Pedro Baos i a la bada-
lonina Rocío Mateos per la seva labor locial 
en clau femenina i la lluita contra l’epilèp-
sia. La gala tindrà cita aquest dissabte 16 de 
juny, a les 20 hores, i comptarà també amb 
les actuacions de l’escola de dansa Mari-
sa Yudes, ‘ Tacón y Bordón’, Extremoduro, 
Caty Olivares, i el mag mentalista Acheron 
Deacroix, entre altres.Foto: Premis Palco 2011

Aquest divendres 15 de juny, a partir de les 
17.30 hores, tindrà lloc el Mercat solidari 
de segona mà i artesania a l’Escorxador, que 
organitza la Rotllana per col·laborar amb el 
projecte de construcció de l’escola a Gumal, 
al Senegal. A més, hi haurà tallers infantils 
gratuïts i xocolatada. Per finalitzar, hi haurà 
vermut solidari i concerts amb micròfon 
obert, de 20 a 23h, on podrà actuar qui ho 
desitgi.
L’objectiu és avançar en el projecte que des 
de 2016, l’entitat treballa en la construcció 
de la primera escola al poble Gumal i des 
d’aleshores ja tenen recaptat més d’11.200 
dels 17.000 euros que necessiten.

Un total de 147 obres originals optaran als 
premis literaris Ciutat de Badalona 2018, una 
xifra que triplica les presentades en edicions 
anteriors. A la convocatòria s’han presentat 46 
obres al 27è Premi Literari Ciutat de Badalona 
de Narrativa - 31è Països Catalans Solstici 
d’Estiu; 11 al 20è Premi Literari Ciutat de Ba-
dalona de Narrativa Juvenil; 67 al 18è Premi 
Literari Betúlia de Poesia – Memorial Carme 
Guasch, i 23 a l’11è Premi Literari de Teatre 
Breu Inicia’t. 
Les obres guanyadores es faran públiques di-
mecres 25 de juliol, l’endemà de la reunió dels 
membres del jurat de cadascun dels premis. 
La Nit Literària, que és l’acte de celebració del 
lliurament dels premis literaris Ciutat de Bada-
lona 2018, tindrà lloc la propera tardor.

Mercat solidari 
de la Rotllana 
per construir una 
escola a Gumal

Prop de 150 
obres opten als 
premis Ciutat de 
Badalona 2018 També ho farà Dr. Calypso i Chicuelo amb motiu de les festes de Llefià

El Arrebato actua aquest divendres 
al parc del Gran Sol

Seguint la trajectòria dels darrers anys, 
que substitueixen a les ‘vaquilles’ del 
Gran Sol, enguany l’Ajuntament i l’As-
sociació de Veïns de Sant Joan de Llefià 
conviden als veïns a celebrar les festes del 
barri amb el concert del cantautor sevillà 
de rumba-pop i flamenc Francisco Javier 
Labandón, més conegut com El Arrebato, 
que actuarà aquest dinvedres 15 de juny a 
les 23 hores al mateix parc del Gran Sol, 
després del pregó (21.30h). Dissabte, dia 
16 a les 20h, serà hora de la sardinada i 
del grup barceloní Dr. Calypso, a les 22h, 
els quals es troben immersos en la seva 
gira de comiat. I diumenge, 17 de juny, la 
festa continuarà amb un concert de l’entitat 
andalusa Flamenco Vivo (20h) i l’actuació 
de Juan Gómez ‘Chicuelo’ (21h), un dels 

guitarristes més destacats del panorama 
flamenc i un dels compositors més prolí-
fics de les darreres generacions. Chicue-
lo aniurà acompanyat de Joaquín Gómez 
‘El Duende’, i Raul Levia, que posaran la 
veu; Carlos Caro al violí; Isaac Vigueras a 
la percussió, i Maria José González i Ivan 
Alcaá al ball. Continuant amb els actes 
programats de les festes de Sant Joan de 
Llefià, el mateix diumenge, dia 17 a les 11 
del matí, s’oferirà xocolatada amb caste-
ll inflable i festa de l’escuma per als més 
petits a l’Illa XIII. També, el dimecres 20 de 
juny, el parc del Gran Sol acollirà actua-
cions infantils a partir de les 19h, que anirà 
acompanyada d’una xocolatada. El diven-
dres, dia 22, l’entitat homenatjarà als socis 
de la tercera edat.

Badalona extreu conclusions 
de la jornada de debat ‘L’Olla Cultural’

El passat mes de gener, Badalona va celebrar 
una jornada de debat sobre cultura dirigida 
a totes les entitats, institucions, indústries o 
persones que hi volguessin participar per tal 
d’obrir espais de participació amplis i cons-
tructius que suposés un avenç en el camí cap a 
l’elaboració d’un Pla Estratègic de Cultura per a 
la ciutat. D’aquesta jornada, anomenada L’Olla 
Cultural, van sorgir diverses propostes que 
es van recollir i votar a través de la plataforma 
Decidim Badalona. Un cop finalitzada aquesta 
fase d’anàlisi i votació  i d’acord amb els resul-
tats sorgits, des de l’Ajuntament de Badalona 

s’ha previst tirar endavant una de les demandes 
expressades majoritàriament durant la jornada 
i que també es considera una prioritat pel Ser-
vei de Cultura, la creació d’una agenda cultural 
digital de ciutat.
Aquesta agenda  estarà vinculada al web muni-
cipal i recollirà totes les activitats organitzades 
per Cultura, així com les activitats organitzades 
per altres departaments municipals i entitats 
que estiguin dins de l’àmbit cultural. Aquests 
altres departaments i entitats tindran accés di-
recte per introduir les seves activitats, d’acord 
amb un protocol que s’establirà i que farà de 

primer filtre. La validació final es farà des del 
departament de Cultura. El sistema d’introduc-
ció de dades es preveu àgil i senzill per facilitar 
al màxim aquesta tasca de gestió de continguts. 
L’Olla Cultural, un debat amb recorregut
La trobada del passat 27 de gener va ser una 
jornada oberta de debat amb un format molt 
flexible i adaptable basada en la participació 
dels diversos agents de la ciutat que formen 
part del món de la cultura. Es van crear sis tau-
les de treball per parlar sobre diversos àmbits 
de la cultura a Badalona (arts escèniques, arts 
plàstiques i visuals, cultura popular i tradicio-
nal, lletres, patrimoni i memòria històrica), de 
les quals van sorgir moltes propostes. 
A més de la creació d’una agenda digital de ciu-
tat, entre les propostes sorgides, les que han 
rebut més suports són la creació d’un consell 
de cultura i les arts, d’un catàleg de recursos di-
gital. Del debat també es desprèn la necessitat 
de crear espais de trobada periòdics del sector 
cultural això com de la cogestió i establiment 
de mecanismes de participació estables i efec-
tius. En aquest sentit, es demana la creació d’un 
òrgan encarregat de vetllar per les decisions 
presses en aquests espais.
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Premi per a Berrocal i per a Ocampo, dos dels 
nostres
A les últimes hores el bàsquet està fent 
justícia amb dos dels nostres. Dos dels 
nostres tècnics, que han passat pel bàs-
quet català i que, per fi, han tingut una 
recompensa. Un és Josep Maria Berrocal 
que després de remar molt, haver d’anar 
a entrenar a Ucraïna o a Turquia ha rebut 
l’oportunitat de dirigir un equip històric 
com l’Estudiantes. Berrocal va estar com 
a tècnic al planter de la Penya. L’altre és 
Diego Ocampo. Qui va tenir mala sort a 
Múrcia, qui van fer fora de l’Estudiantes 

i aquest any també del Joventut. Tota la 
mala sort que ha tingut en la darrera etapa 
l’ha pogut gaudir a Manresa, retornant-lo a 
l’ACB i renovant el seu contracte. Un tre-
ballador incansable i un clar defensor del 
planter. Dos rivals de la Penya però per da-
munt de tot dos dels nostres que triomfen.
El següent podria ser Pedro Martínez que 
es podria convertir en el primer entrena-
dor que guanya dos lligues ACB seguides 
amb dos equips diferents i que no són ni 
el Barça ni el Madrid.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

L’entorn aprova la conversió del Badalona en 
societat anònima esportiva

Vuit persones de l’entorn del CF Badalona 
han estat consultades per aquest diari en 
una enquesta en la qual, a més de valorar la 
temporada de l’equip escapulat, de destacar 
els millors jugadors i de triar quina mena 
d’entrenador voldrien pel curs que ve, opi-
nen sobre la possibilitat que el club es con-
verteixi en societat anònima esportiva des-
prés de l’assemblea de dimarts que ve. En 

La temporada es valora amb un notable i Sergio Maestre és el jugador més destacat

ENQUESTA
1- Quina nota posa a la temporada del 
Badalona, en l’àmbit esportiu?
2- Quins han estat els tres millors juga-
dors?
3- Quin entrenador li agradaria que fi-
txès el Badalona?
4- Li agrada la idea de convertir el Bada-
lona en societat anònima esportiva?
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tots els casos la resposta a aquesta última 
pregunta ha estat positiva. El badalonisme 
entén que la SAE és l’única via possible per 
la supervivència del CF Badalona i, sobre-
tot, pel seu accés al futbol professional.
Per altra banda, la temporada de l’equip 
que ha entrenat Manolo González es valora 
de manera positiva, amb una nota mitja-
na de notable, i el futbolista més votat és 

Sergio Maestre. A més del migcampista de 
Bellvitge, els enquestats destaquen Miquel 
Robusté, Carlos Albarrán, Ismael Moyano, 
José Miguel Morales, Robert Simón i Juan 
Antonio Segura. Finalment, per respondre 
qui ha de ser el pròxim entrenador, hi ha 
diferents criteris. Apareixen dos noms, els 
d’Emilio Larraz i Imanol Idiakez, però és la 
pregunta que ha generat menys unanimitat.

L’excel·lència de l’Infantil A del Seagull 
es premia amb l’ascens a Primera

Foto: Samuu

De tant en tant, el futbol és just i cruel a la 
vegada amb un mateix equip. I l’ Infantil A del 
Seagull ha experimentat aquesta situació en 
un any. El curs anterior, el conjunt de Miriam 
Zamora i Bárbara Quero es va quedar a les 

portes de l’ascens a Primera Divisió Infantil, 
la màxima categoria autonòmica. Aquesta 
frustració s’ha transformat en alegria i èxtasi. 
Les ‘minigavines’ s’han proclamat campiones 
de lliga al grup 3 de Segona amb 68 punts i 

una perfecció que frega l’excel·lència, amb 22 
triomfs i únicament dos empats. “L’objectiu a 
principi de temporada era lluitar per les tres 
primeres posicions, perquè la matèria prime-
ra del grup així ho reflectia i el potencial del 
grup era molt bo. D’altra banda, també volíem 
que les jugadores que arribaven al club tin-
guessin una bona adaptació, tant elles com 
els familiars”, reflexiona Zamora.
Durant el curs, Women’s Soccer, St Gabriel, 
Masnou i Singuerlín han estat els principals 
adversaris de les badalonines. “Rivals directes 
teníem quatre. Hem guanyat tots els partits a 
la segona volta i a la primera únicament hem 
empatat dos duels, contra el segon i el tercer 
classificat. L’evolució del grup ha estat espec-
tacular i tothom ha sumat. La comunicació 
entre les jugadores ha estat clau”, afegeix una 
entrenadora que recalca la feina i ajuda de la 

seva segona, Bárbara Quero. “Les pràctiques 
no em permetien finalitzar alguns entrena-
ments i sense ella, tot hauria estat un caos”

El repte de la nova generació i 
el futur de les campiones
“Les jugadores que arriben de l’Infantil B po-
den competir a Primera”, transmet Zamora. 
“D’altra banda, patirem baixes perquè les 
jugadores de darrer any ja són cadets. Inten-
tarem construir un grup competitiu”, afegeix 
una entrenadora que, si el club li confirma la 
renovació, seguirà al Seagull per quart curs. 
La generació que canvia de categoria, és el 
futur de l’entitat, una collita d’or que ja ha ob-
tingut un obsequi superior: “Ferrón ha pre-
miat algunes jugadores amb entrenaments al 
primer equip. En 3-4 anys ja podrien fer el 
salt a Nacional”, transmet.

Justo Alarcón
Gerent de Tusgsal
1- Un 7.
2- Sergio Maestre, Morales i Moyano.
3- Algú compromès amb el club.
4- Em sembla que no hi ha una altra solució.

Antonio Rodriguez, Rodri
Ex jugador del CF Badalona
1- Un 8.
2- Robusté, Sergio Maestre i Robert Simón.
3- Un que conegui bé la casa.
4- Si, em sembla que és l’única solució de 
futur.

Eloy Molina
Fotògraf
1- Un 7.
2- Sergio Maestre, Robusté i Moyano.
3- Emilio Larraz, fins ara entrenador de 
l’Ebro.
4- És l’única via per subsistir i créixer com 
a club.

Ramon Duran
Periodista de Ràdio Ciutat
1- Un 8. 
2- Sergio Maestre, Robusté i Robert Simón.
3- Algun entrenador que hagués estat en el 
club, com a tècnic o com a jugador.
4- M’agrada perquè penso que és la sortida 
més viable.

Manel Expósito
Periodista de Jornada Previa
1- Un 8.
2- Morales, Albarrán i Sergio Maestre.
3- Imanol Idiákez.
4- Si, el club necessita fer un pas endavant i 
la SAE pot ser la primera pedra per aspirar a 
la segona divisió.

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER
1- Un 7. Al Nadal semblava que podíem 
perdre la categoria.
2- Robusté, Albarrán i Segura.
3- Qualsevol que faci una aposta pel joc 
ofensiu i que tingui autocrítica en els mo-
ments difícils.
4- Estic totalment a favor, és l’única solució 
per tirar endavant.

Cristian Miguel
President dels Betulians
1- Un 8.
2- Moyano, Sergio Maestre i Robert Simón.
3- Emilio Larraz.
4- Sí, tant de bo el club es converteixi en 
SAD amb gent de Badalona.

Ícar Lite
Periodista de Ràdio Ciutat
1- Un 6.
2- Robusté, Albarrán i Sergio Maestre.
3- Un entrenador amb experiència en la ca-
tegoria i en el grup tercer, que proposés un 
estil que ens fes gaudir del joc de l’equip.
4- Sóc partidari d’assumir el risc. Sembla 
que és l’única via per poder aspirar a alguna 
cosa més, però cal estar molt segurs de tots 
els passos a seguir.

L’ICL Manresa tornarà a ser rival de la Pen-
ya en la lliga ACB la pròxima temporada. 
El conjunt del Bages va assolir l’ascens en 
tombar el Melilla en el cinquè i decisiu par-
tit de la final de la LEB Or. En un Nou Con-
gost ple a vessar, els manresans es van im-
posar per 97-67 amb un gran partit de Jordi 
Trias (17 punts, 6 rebots i 22 de valoració) 
i Lluís Costa (12 punts, 9 assistències i 20 
de valoració). 
El tècnic Diego Ocampo, que va aterrar a 
l’equip manresà després de ser acomiadat 
per la Penya pels mals resultats, ha lide-
rat des de la banqueta l’èxit del conjunt de 
Bages en aquest tram final de temporada i 
tindrà l’oportunitat de tornar a la màxima 
categoría, ja que seguirà al Nou Congost el 
curs vinent.

El Manresa de Diego Ocampo 
aconsegueix l’ascens a l’ACB

Celebrant l’ascens. / basquetmanresa.com. 

Nico Laprovittola segueix a Badalona i 
aquesta setmana ha rebut a l’Olímpic el guar-
dó d’MVP del mes de maig a la lliga ACB 
de mans del director esportiu verd-i-negre, 
Jordi Martí. El base argentí va signar 17 
punts, 8,7 assistències i 22 de valoració en 
el darrer mes de la competició, conduint la 
Penya cap a la permanència. D’altra banda, 
aquesta setmana Sergio Scariolo va donar la 
llista de convocats per a la pròxima finestra 
FIBA. En aquesta ocasió no hi ha cap verd-
i-negre convocat, però si exjugadors de la 
Penya com Alberto Abalde, Nacho Llovet i 
Guillem Vives.

Laprovittola rep 
a l’Olímpic el 
guardó d’MVP 
del mes de maig

L’infantil de la Penya cau en quarts
de final als campionats d’Espanya
L’infantil A de la Penya no va poder pas-
sar dels quarts de final en els campionats 
d’Espanya de la categoría. Com ja va 
passar al campionat de Catalunya, on els 
verd-i-negres van ser subcampions rere 

el Barça, el conjunt blaugrana els va tor-
nar a barrar el pas en l’estatal, que s’està 
disputant a Galícia. En un enfrontament 
molt igualat, disputat aquest dijous, els 
verd-i-negres van acabar perdent per 51-

56. Els badalonins van tenir opcions fins 
als darrers instants, però els blaugrana, 
superiors des del punt de vista físic, van 
poder assegurar el triomf anotant dos 
tirs lliures clau amb 51-54 en el marca-
dor que van fer estèril l’última possessió 
verd-i-negra. Gerard Pruna (11 punts, 6 
recuperacions i 16 de valoració) i Gerard 
Bosch (13 punts i 12 rebots), els millors 
de la Penya contra el Barça. 
La Penya havia accedit a les eliminatòries 
després de sumar dues victòries i una de-
rrota en la fase de grups. Els badalonins 
van començar amb mal peu, sortint de-
rrotats contra l’Uno:Doce Santa Cruz en la 
primera jornada (62-56), però es van refer 
tombant l’UB Villalba (63-79) i el València 
BC (84-64). Ja a vuitens, el Joventut va 
passar per sobre del Leclerc Caja Rural 
CB Tormes (69-18). 
D’altra banda, el Mini A de la Penya va 
quedar fa uns dies subcampió de Cata-
lunya de la categoría. En la final, dispu-
tada a la Seu d’Urgell, els verd-i-negres 
van perdre contra el Club Bàsquet 3 Viles 
per 70-66. 

Foto: D. Grau - CJB

Foto: D. Grau - CJB
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La prova va comptar amb 34 tripulacions de 18 clubs

Toni Santiago - redaccio@diaridebadalona.com POLIESPORTIU

El 6 de juny, un total de 496 corredors van 
creuar la línia d’arribada de l’Endimoniada, 
la cursa nocturna i de muntanya organitza-
da pel Centre Excursionista de Badalona. 
Roberto Heras, amb un temps d’1 hora, 15 
minuts i 15 segons, i Eva Mesado, amb 
1:33.39, van ser els campions absoluts 
d’aquesta setena edició. Destacar que Me-
sado ha pujat al podi en quatre ocasions i 
ha guanyat la cursa per tercera vegada. A 
més, l’equip amateur CorreBDN va tornar a 
ser el club amb més participants en aquesta 
prova, entre els quals, es trobava Anna Pé-
rez Vidal, l’atleta més veterana de 58 anys.

500 corredors 
superen la 
cursa de 
l’Endimoniada

El Club Rem Badalona guanya 
la bandera de ‘La Llarga’

El 14è Trofeu Ciutat de Badalona de Rem 
amb Llagut es va disputar el passat dissabte 
al Club Nàutic Bétulo, amb la participació 

d’un total de 34 tripulacions de 18 clubs, que 
es van enfrontar en la regata coneguda com 
‘La Llarga’, per la seva distància de 4.000 

metres des de les instal·lacions del C.N. 
Bétulo fins al Port de Badalona. El temps va 
respectar la celebració de la regata deixant 
una tarda esplèndida per a la pràctica del 
rem amb un mar suau, d’aquesta manera els 
horaris de les quatre mànegues es van poder 
acomplir amb exactitud. Excepte la categoria 
veterà masculí que se’n va anar per Premià 
de Mar, la resta de les categories van estar 
repartides entre el Natació Badalona veterà 
femení i junior masculí i el Rem Badalona 
sènior masculí i femení. Sent aquest últim el 
vencedor de la bandera de ‘La Llarga 2018’ 
amb un temps de 22 minuts i 1 segon, que 
s’estrenava en aquesta edició. A més dels 
tres clubs de la ciutat: Nàutic Bétulo, Natació 
Badalona i Rem Badalona, hi van participar 
clubs catalans com Mataró, Torredembarra, 
Masnou o els Pescadors de Vilanova. Però 
també el club francès de Gruissan i el de 
Fuerteventura Txanpa de Antigua amb un 
total de 306 esportistes.Foto: C.N. Bétulo

Foto: CEB
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Parra, YTFA: “Hem de ser conscients que Segona 
no és Tercera i que tindrem dinàmiques negatives”
L’entrenador del Young Talent, nou equip de Segona Catalana, fa balaç de la temporada

Amb diferents noms i escuts –UDAF In-
ter, Inter Pomar i ara Young Talent - però 
sempre amb la mateixa essència i grup. De 
Quarta Catalana a Segona en quatre anys. 
El Young Talent de Ricardo Parra debutarà 
la pròxima temporada a la segona categoria 
autonòmica de futbol. 

Després de proclamar-se campió de grup 
a Tercera, el barri de Sant Roc tindrà – 
sis anys després - un representant en 
un esglaó on competirà davant històrics 
com el Mataró, el Canyelles o la Unifi-
cació Llefià. Al Diari de Badalona par-
lem amb Parra, l’entrenador de l’equip. 
 
Fa dues setmanes que vau ser cam-
pions, ja teniu mentalitat de Segona 
Catalana?
No és fàcil d’assimilar perquè estem 
parlant d’un fet històric, però de mica 
en mica ens ho comencem a creu-
re i veurem com afrontem el nou repte. 
 

Des de la banqueta, t’has sentit pres-
sionat per un repte que era molt clar 
a l’estiu?
És la tercera temporada a Tercera Ca-
talana que pugnem entre les posicions 
capdavanteres i vulguis o no pressió n’hi 
havia una mica. Mantenim el mateix bloc 
de les darreres campanyes i el grup era 
conscient que aquest curs havíem d’as-
solir l’ascens a Segona Catalana sí o sí. 
 
Aquest repte de club i de grup, t’ha fet res-
ponsabilitzar-te encara més de l’ascens? 
Sempre hem intentat que els nervis hi 
fossin presents al cos tècnic. D’aques-
ta manera els jugadors no estarien tan 
tensos i més tranquils. Ells mateixos 
ja sabien l’objectiu i tenien interioritza-
da la fita que volíem aconseguir, encara 
que la classificació reflectís una segona 
posició a la taula durant unes jornades. 
 
Vau aconseguir l’ascens a la darrera 
jornada de lliga però aquesta era la 
vostra cerca, per aquest motiu el grau 
de satisfacció va ser més moderat?
A mesura que et veus molt a prop de 
Segona l’alegria ja començava a con-
tagiar el vestidor. Però la celebra-
ció a Cabrils va ser una gran festa. 
 
Quina és la clau de l’ascens?
Som una família, un grup molt unit i 

Foto: Manel Expósito

la temporada és de 10. Mai hi ha ha-
gut falta de compromís. Això sí, no es-
perava patir tant durant la temporada. 
 
Com arribeu a Segona?
L’objectiu és la permanència, no podem as-
pirar a molt més. Segona Catalana és una 
categoria molt exigent. El bloc és el mateix i 
seguiran 12 – 13 jugadors de l’equip campió. 
 
Sou conscients que, molt probable-
ment, tindreu més ensopegades que 
celebracions?
Aquest aspecte és el punt que més em 
preocupa. Hem de ser conscients que 
Segona no és Tercera i tindrem dinà-
miques negatives. És el gran dub-
te que tinc, la reacció que tindrem. 
 
Diuen que la primera temporada d’un 
debutant és la millor...
Ja m’agradaria lluitar entre els equips 
de la part alta però hem de tocar de peus 
a terra i saber que comencem de nou. 
 
Fa sis temporades que no hi ha futbol 
de Segona Catalana a Sant Roc
Ens agradaria ser un referent i seguir el ma-
teix camí que la Unificació Llefià, un club 
que porta molts anys a Segona. No volem 
ser un equip ascensor. El Young Talent un 
projecte nou i és difícil de poder catalogar 
tan aviat. 

“Sempre hem 
intentat que els 
nervis hi fossin 
presents al cos 
tècnic, allunyats dels 
jugadors”

“Ja m’agradaria 
lluitar a la part 
alta però hem de 
tocar de peus a 
terra i saber que 
comencem de nou”

“El repte és recuperar la categoria de Copa 
Catalunya a curt termini: un o dos anys”
Jordi Montoliu, coordinador del Joventut Femení, valora el curs verd-i-negre

Foto: Joventut 

La temporada al del Joventut Femení a Copa 
Catalunya no s’ha tancat amb les expectati-
ves que el club s’havia plantejat a l’estiu. De 
fet, l’entitat verd-i-negre li va arribar la con-
firmació de la categoria per part de la FCBQ 
el 20 de juny. Des d’aquella data, es va co-
mençar a confeccionar el grup. “Volíem re-
cuperar les jugadores formades al club que 
ja no hi eren, més la fornada que finalitzava 
etapa Júnior. Aquesta era la filosofia que te-
níem. En línies generals estàvem contents, 
érem conscients que no era una plantilla 
‘top 10’ però hi havia esperances per assolir 
la salvació”, reflexiona el coordinador del 
Joventut Femení Jordi Montoliu.

“A l’estiu estàvem molt tranquils perquè 
veiem una plantilla compensada. A la pri-
mera i segona volta de la primera fase vam 
guanyar dos partits però podríem haver 
guanyat cinc o sis, i allà hi va estar la clau 

del play-out. Aquest era el nostre objectiu”, 
afegeix el responsable verd-i-negre. “Evi-
dentment, accedir a la segona fase amb 

aquests dos triomfs, més les lesions, era 
molt difícil”, apunta. A partir d’ara, cal fer 
‘resset’ i començar de nou a Primera Ca-

talana, sense perdre la filosofia, intentant 
mantenir la columna vertebral d’aquest any 
i amb el repte de tornar a Copa.
“No ens posem cap límit. El repte a Primera 
és tornar a Copa a curt termini, un o dos 
anys. No volem trigar tres, quatre o cinc 
anys. Volem ser agressius però sempre 
respectant la política de club, amb gent de 
la casa, que estigui arrelada a Badalona i 
amb compromís. No fitxarem americanes, 
ni jugadores de fora, com es pot veure a 
altres clubs”, avança Montoliu al Diari de 
Badalona. De fet, l’actual entrenador, Toni 
Madrid, té la renovació sobre la taula i tot 
apunta que seguirà com a tècnic. Respec-
te a la plantilla, “encara és molt aviat” per 
concretar. 
“Ja hem començat a confeccionar el grup. 
Volem mantenir el nucli de 5-6 jugadores i 
les juniors que comencen a amateur”, tras-
llada.
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El pavelló de l’Estació del Nord va ser l’es-
cenari on el Joventut Femeni ha ofert la seva 
versió més anotadora de la temporada. Tot 
i que el conjunt de Toni Madrid va caure 
contra el CB Roser (79-70), les badalonines 
van oferir una gran imatge a la pista. L’equip 
verd-i-negre va iniciar el matx amb un par-
cial negatiu de 8-0 que va condicionar el 

Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Pots veure’t qüestionant-te a tu mateix. Posant en dubte 
si la manera en que vols obtenir ingressos és prou ètica. 
Valora-ho. Sembla que despertes alguna passió.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Tens moltes ganes d’expressar el què sents i com pen-
ses. però et pots trobar amb que no tothom està receptiu 
al teu discurs. Potser has d’aprendre a gestionar-ho tot 
sol.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Si tens fills joves potser et trobaràs amb que heu de pactar 
algunes coses. Ells volen fer la seva i si tu insisteixes en 
lligar-los curt poden mostrar-se en rebel·lió.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
En la vida afectiva trobes un bon equilibri entre el compro-
mís i la llibertat que la teva autonomia personal necessita. 
L’economia viu un ressorgiment i reorganització.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Per fer net hauràs de desfer-te d’andròmines que ja només 
crien pols. Ja veuràs com després, fins i tot, la teva salut 
millorarà i entraran noves coses a la teva vida.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
En el terreny afectiu es mouen coses. Si la teva relació es-
tava estancada, pren un gir que pot ajudar a l’apropament o 
a la dissolució de la mateixa, si és el vostre cas.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Estàs molt combatiu. Si poses molta energia en el sec-
tor laboral, et mancarà temps per atendre la vida fami-
liar. Trobar un cert equilibri serà millor per a tu i pels 
altres.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Vols organitzar el teu espai, fer-lo més pràctic i on puguis 
gaudir del relax i fer-hi exercici. S’obre una via de diàleg 
amb els fills per tractar un tema molt important.

  Bessons (21/5 al 21/6)
En qüestions materials t’aferres al que és segur. En aquest 
moment sents que prefereixes conservar abans que arris-
car però les circumstàncies et fan dubtar sobre què fer.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Per alguna raó de pes canviaràs d’actitud vers algunes 
qüestions quotidianes i sembla que hauràs de fer algunes 
concessions per millorar la filosofia de vida actual.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Emocions no expressades. Hi ha coses que, en els da-
rreres mesos, has gestionat en silenci però si no ho tens 
ben assimilat poden explotar davant una provocació in-
nocent.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Si tens nens organitzaràs una escapada amb ells. Interès 
en teràpies alternatives doncs estàs tip del de sempre, però 
no tot val. Assegura’t que vas a un bon professional.
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