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Àlex Pastor, nou alcalde
ÚLTIMA HORA: 
Jordi Ferrón, 
nou assessor 
de la regidoria 
d’esports   13

Foto: @msubirats
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Tres hores i 40 minuts han fet falta aquest 
dimecres 20 de juny per desbancar Dolors 
Sabater de l’alcaldia. Un fet històric a Ba-
dalona ja que, a un any de les eleccions 
municipals, governaran sols 3 regidors del 
PSC. Els socialistes finalment han rebut el 
suport del PP (10) i de Cs (1). Àlex Pastor 
assegurava durant la seva intervenció que 
es “deixarà la pell amb qui vulgui dialogar i 
per a tots els ciutadans” i afirmava que “les 
accions unilaterals de l’alcaldessa ens han 
portat fins aquí” recordant la participació 

1

2

3

El PP manté la incògnita 
fins el final del Ple

El nou alcalde de Badalona, Àlex Pastor, és 
conscient de la debilitat que suposa governar 
amb 3 regidors però assegura que un any -en 
realitat 10 mesos- seran suficients per aplicar 
el seu programa, un pla de xoc pactat amb PP 
i Cs que durant el ple extraordinari d’aquest 
dimecres no va concretar del tot. De fet, el 
mateix dimarts al vespre es tancaven els se-
rrells d’aquest pla de xoc que, segons Xavier 
Garcia Albiol, també inclou un pla de centres 
de culte. Pastor no en va fer referència però sí 
que va parlar de recuperar la cohesió social 
i la convivència, de revertir el dèficit històric 
en infrastructures, com la perllongació de la 
L1 i el tramvia o de millorar els accessos a 
Can Ruti. Les tres primeres mesures que va 
anunciar en el seu discurs com a candidat 
van ser la convocatòria de reunions amb 
tots els grups municipals malgrat les dis-
crepàncies, una trobada amb els treballadors 
municipals per expressar la confiança en la 
seva professionalitat i desenvolupar les ac-
tuacions previstes en el pressupost d’inver-
sions. Ha promès neutralitat institucional en 
el procés independentista per “respectar la 
pluralitat ideològica de la ciutat”.
Els seus primers actes com a nou alcalde 
han estat tota una declaració d’intencions. El 
mateix dimecres es reunia amb la Fundació 
Badalona Capaç al barri de Sant Roc on va 
expressar la seva voluntat de desencallar el 
projecte d’aquesta entitat que treballa amb 
persones discapacitades. A la tarda va anar 
al barri de Llefià on ja va anunciar una de 
les novetats del nou cartipàs: de la mateixa 
manera que Dolors Sabater, Pastor assumirà 

Àlex Pastor: “La nostra 
intenció és presentar 
un nou pressupost” 
El nou alcalde manté que no hi ha cap pacte ocult amb el PP 
i que podrà governar arribant a acords amb tothom

el Districte 4, els barris de Llefià i La Salut.

El nou alcalde concedia una entrevis-
ta a aquest diari el mateix dia que era 
investit com a batlle

- Em pot assegurar que no hi ha cap 
acord polític amb el PP de cara al 2019?
Sí, només hem pactat un pla de xoc amb el 
Partit Popular i Ciutadans i l’obrim a tots els 
partits per saber les coincidències i les di-
ferències. Però només és un pla de xoc i no 
és de cara al 2019.

- Després del discurs que li ha fet Al-
biol, és conscient que potser ningú no 
li aprova res del que porti a Ple? 
Nosaltres hem demostrat la nostra capacitat 
de diàleg. Posaré dos exemples. Per una 
banda, hem estat capaços de pactar un pres-
supost d’inversions amb el govern sortint i 
ara també un pla de xoc amb PP i Ciutadans. 
Per tant, tinc dues majories al Ple per tirar 
endavant les iniciatives polítiques. A més a 
més, hi ha propostes que són de ciutat i que 
cal aprovar-les per unanimitat. No tinc cap 
por de no poder aprovar les mesures al Ple.  

- Aquest pressupost és un mal pressu-
post o serà bo per governar aquests 10 
mesos?
Intentarem presentar el millor pressupost 
possible, però si no hi ha, seguirem amb el 
de l’any passat. Per això ja he anunciat que 
m’asseuré amb la resta de grups municipals 
per fer una nova proposta. 

- Vostè ha dit que executarà el pressu-
post d’inversions. Digui’m què es po-
drà aplicar en 10 mesos.
L’escola bressol de Montigalà, o tirar enda-
vant la reurbanització de mig milió d’euros a 
Sant Roc que es va quedar fora del Pressu-
post d’Inversions i que era una proposta nos-
tra. Hi ha un munt de coses per poder aplicar 
i que estan incloses i aprovades. 

- Per què no es va voler reunir amb Do-
lors Sabater per fer el traspàs? 
Perquè no tenia sentit fer cap reunió amb Do-
lors Sabater quan encara no era alcalde. El meu 
compromís ara que ja ho sóc és emplaçar-la a 
una reunió per poder fer un bon traspàs.

1- Àlex Pastor aixeca la vara com alcalde de Badalona / Aj. Badalona. 2- Dolors Sabater i el govern sortint  
3- Àlex Pastor, Rubén Guijarro i Teresa González, els 3 regidors del govern / Aj. Badalona - @msubirats

de Dolors Sabater en la proclamació de 
la República Catalana. Retrets cap a la ja 
exalcaldessa que també tenia temps ilimitat 
per pronunciar-se durant el Ple. Mentre el 
discurs d’Àlex Pastor no va arribar als 15 
minuts, Sabater va superar els 30 tot recor-
dant al PSC que al seu programa electoral 
portaven no pactar amb el PP de Garcia Al-
biol. “La qüestió és com ho fan, amb qui ho 
fan i per què ho fan” deia Sabater. Però, tot 
i que finalment dimecres va acabar passant 
allò que tothom esperava, el PP va mantenir 

PARTIDARIS I DETRACTORS DEL GOVERN DE DOLORS SABATER I 
DEL PSC ES CONCENTREN A LA PLAÇA DE LA VILA

Mentre el Ple debatia una moció de cen-
sura contra Dolors Sabater, la Plaça de 
la Vila s’omplia de partidaris i detractors 
del govern i del PSC. Els 3 regidors so-
cialistes eren ovacionats a l’entrar a la 
Casa de la Vila cap a les 11 del matí de 
dimecres. Fins a 200 persones es van 
concentrar a la Plaça de la Vila abans de 
les 12h. Un dels grups de manifestants 
responia a la convocatòria de Guanyem 
Badalona en Comú que es concentra-
ven a les portes de l’Ajuntament amb 
cartells on es podia llegir “Dolors, mai 
caminaràs sola” i “PSC: Populars, So-

cialistes i Ciutadans”. Un cop iniciat el 
Ple, la Plaça de la Vila quedava buida ja 
que una seixantena de persones el van 
seguir des de la planta baixa de la Casa 
de la Vila i el sol de juny portava els ma-
nifestants a l’ombra. La imatge era ben 
diferent que al maig del 2015 quan, amb 
una plaça plena de seguidors de Garcia 
Albiol i de Dolors Sabater, es generaven 
moments de forta tensió. En aquesta oca-
sió, menys gent i menys tensió. Això sí, 
un cop abandonaven la Casa de la Vila 
els membres del govern sortint,  de nou 
aplaudiments i xiulets a dojo.
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ÀLEX PASTOR, L’APOSTA DE FUTUR DEL PSC QUE ARRIBA A L’ALCALDIA 

Amb 38 anys, Àlex Pastor és 
l’alcalde més jove que ha tingut 
Badalona. Nascut a Sant Roc, 
resident a la Morera, va estu-
diar Relacions Laborals i Cièn-
cies del Treball. Això li va servir 
per entrar a l’Ajuntament de Ba-
dalona on va treballar a l’IMPO. 
Al 2012 va ser nomenat Primer 
Secretari del PSC com a apos-
ta de regeneració del partit. De 
fet, la seva experiència com a 
regidor a l’oposició comença al 
2015. És aleshores quan obté 
visibilitat en substituir a Jordi 
Serra. En aquests 10 mesos in-
tentarà capgirar l’ínfim 26% de 
notorietat que li dóna el barò-
metre municipal. 

Concentració a la Plaça de la Vila durant el Ple / Carles Tornero

el dubte fins el final sobre si dona-
ria els seus vots als socialistes. De 
fet, Albiol seguia posant en dubte 
que els 3 regidors del PSC puguin 
governar Badalona sols. I, de sob-
te, deia: “els 10 regidors del PP 
no estem en condicions d’oferir el 
nostre suport al senyor Pastor. Per 
aquest motiu, demano un recés de 
15 minuts per definir finalment el 
sentit del vot.” El recés es va fer i 
a la represa del Ple, el PP va do-
nar els seus vots favorables a Àlex 
Pastor. Després d’això, Dolors 
Sabater li responia a Albiol que 
havia deixat clar que qui manava 
era ell i que havia “humiliat a Pas-
tor i al PSC”. Cs no va dubtar en 
cap moment i assegurava que “un 
canvi de govern és possible, just i 
democràtic”. Oriol Lladó, d’ERC i 
soci de govern de Sabater, va re-

l’ajuntament amb la vara d’alcalde 
ni a compartir-la amb la ciutadania 
com va fer Dolors Sabater al 2015.
El pacte d’investidura entre PP, 
PSC i Cs converteix Badalona en 
una ciutat realment particular en 
aliances polítiques. De fet, amb el 
que ha passat aquest 20 de juny, 
el PSC es corona com l’única for-
mació que ha pactat amb tots els 
partits que han tingut representa-
ció a l’Ajuntament de Badalona. 
Va pactar amb el PSUC de Màrius 
Díaz el 1979, anys més tard Blanch 
governaria conjuntament amb CiU 
i durant la dècada dels 2000, Ar-
qué ho va fer amb ICV-EUiA i ERC. 
L’exalcalde Jordi Serra, absent en 
el ple d’aquest dimecres, hagués 
dit que era impossible veure el PP 
donant els seus vots per fer alcal-
de un socialista. Badalona, però, 
és una ciutat de sorpreses. 

Badalona ha viscut la primera mo-
ció de censura de la seva història. 
Ara bé, no és la primera vegada 
que es canvia un alcalde a mig 
mandat ni que aixeca la vara un 
regidor que no era cap de llista. 
El cas més recent va ser el 2008, 
quan Maite Arqué va deixar l’al-
caldia per marxar a Madrid com 
a senadora. Va ocupar el seu lloc 
l’aleshores regidor d’Urbanisme, 
Jordi Serra. Malgrat la visibilitat 
de qui ostenta l’alcaldia, Serra no 
va poder evitar la patacada elec-
toral de 2011. Àlex Pastor és el 
quart alcalde socialista de Bada-
lona, malgrat que tant Arqué com 
Joan Blanch es van acabar donant 
de baixa del partit. Pastor també 
és el primer alcalde de la història 
amb un govern de només 3 regi-
dors i, potser per això, ha estat 
l’únic que no ha sortit al balcó de 

treure al PSC que tingui a Albiol 
“governant a l’ombra” i tem pels 
projectes que puguin “perillar”. 
Des d’ICV-EUiA, Àlex Mañas, 
amb certa duresa demanava als 
socialistes que mantinguin l’Ajun-
tament “aïllat de la xenofòbia de 
Xavier Garcia Albiol”. El grup de 
PDeCAT i Units per Avançar va ser 
l’únic que es va repartir el temps 
d’intervenció entre els 2 regidors. 
Pere Martínez votava “no” a la mo-
ció de censura criticant al PSC per 
situar per davant de Badalona la 
“qüestió nacional”. Jordi Subira-
na, d’Units, va ser l’únic que es va 
abstenir: “la paràlisi no es podia 
allargar més”. Mentrestant, l’exre-
gidora socialista, Conxa Botey, 
demanava disculpes a les 12.000 
persones que van votar el PSC 
l’any 2015.  

El pacte d’investidura entre PSC, PP i Cs demostra la singularitat de la ciutat

Primera moció de censura de la història de Badalona
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Nou govern socialista
Canvi al govern de la ciutat a només un any de les 
municipals. La moció de censura contra Dolors 
Sabater va prosperar amb els vots del PSC, el PP 
i Ciutadans i el socialista Àlex Pastor és el nou al-
calde de Badalona. Arrenca, doncs, una nova etapa 
no exempta d’incerteses, ja que el PSC, amb només 
tres regidors, no tindrà pas fàcil la governabilitat en 
un escenari fragmentat i polaritzat. A més, les re-
lacions entre les formacions polítiques han quedat 
tocades pel que ha passat les darreres setmanes i 
en aquest escenari teixir complicitats no serà pas 
bufar i fer ampolles. Veritable joc d’equilibris.
La necessitat de sumar els vots del PP per aconse-
guir tirar endavant la moció, fa suposar que Albiol 
es voldrà penjar totes les medalles del que passi a 
la ciutat fins a les properes eleccions. La primera, 
la de la retirada de la pancarta que demanava la lli-
bertat als presos polítics al balcó de la Casa de la 
Vila, una de les accions de neutralitat institucional 
promesa pels socialistes a l’arribar a l’alcaldia. 
L’alcalde Àlex Pastor i el seu equip tenen davant seu 
un repte d’altura: marcar perfil propi des del pri-
mer dia i de desmuntar les veus que apunten que 
serà el PP qui governarà a l’ombra. Un preu que 
el PSC assumeix, però que no els destorbarà de la 
gestió d’aquest ajuntament. La seva primera acció 

com a alcalde, Pastor va visitar Badalona Capaç 
i es va comprometre a desencallar el projecte del 
nou centre. Més tard, a les festes del barri de Sant 
Joan de Llefià, Pastor va anunciar que es faria 
responsable dels barris de Llefià i la Salut. 
La batalla política estarà ben present d’aquí fins a 
les eleccions. Tot això, però, no pot paralitzar la 
ciutat ni els seus projectes. Molta feina damunt la 
taula i una ciutat per tirar endavant.

Núm. 618 Del 22/06 al 28/06/2018

Ha començat ja la temporada
de bany. Quina nota
li posaries a l’estat
de les platges de Badalona?

José Cañizares Barragán: “Fatal, la arena tragada 
por el mar no la repusieron,osea que falta espacio para 
toallas”. 
Cari Garcia Llobet: “És pot millorar!! La de Butifarreta 
bé. Però la sorra no està llisa, costa anar a la dutxa!!”. 
Loli Bermudo: “Un 4. Està asquerosa de mierda y 
plásticos. Una vergüenza”. 
Maria Rosa Godoy: “Un 10. Està estupenda”.  

*Enquesta feta al web www.diaridebadalona.com. 67 vots.

EDITORIAL ENQUESTA

APROVAT 
JUSTET 21%

SUSPÈS 55%

NOTABLE 18%

EXCEL·LENT 6%
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Prohibit circular i aparcar al tram entre la Donzella i Torrent de Vallmajor

Des de diumenge les persones vianants i 
les bicicletes tenen l’ús preferent del tram 
del passeig Marítim entre la Donzella de 
la Costa i el torrent de Vallmajor. A partir 
d’ara només hi poden accedir els vehicles 
per a persones amb mobilitat reduïda, 
aquells que es dirigeixen a les zones per a 
càrrega i descàrrega per permetre l’activi-
tat dels establiments i de les guinguetes, 
els vehicles del servei de neteja viària i 
recollida de residus, així com els enca-
rregats del manteniment i vigilància de la 
platja. L’alliberament d’aquest tram suposa 
la recuperació d’un quilòmetre de passeig 
(uns 6.000 metres quadrats) que estaven 
ocupats per vehicles i que ara estan re-
servats al trànsit de persones i bicicletes
Durant tot el cap de setmana, una patru-
lla de la Guàrdia Urbana ha barrat el pas, 
amb un cotxe policial, al pont de la Riera 
Canyadó per evitar que els vehicles acce-
dissin al passeig. La pacificació d’aquest 
tram, però, també ha provocat que molts 
cotxes i motos s’hagin traslladat a l’inte-

La Guàrdia Urbana comença a multar al Passeig 
Marítim després de la restricció de circulació

rior del barri de Casagemes, en carrers 
per a vianants o al carrer Santa Madrona, 
a l’altra banda de la via. De fet, segons 

Grup de veïns en contra de la prohibició d’aparcament / Carles Carvajal

ha informat l’Ajuntament, a partir d’aquest 
diumenge la Guàrdia Urbana de Badalona 
vetllarà pel compliment de la nova nor-

mativa a la zona, podent emprar el servei 
de grua per retirar aquells vehicles que 
estacionin i no respectin la restricció del 
trànsit. D’altra banda, aquest diumenge 
s’ha presentat en “societat” aquesta paci-
ficació de passeig, per part de l’alcaldes-
sa de Badalona, Dolors Sabater i regidors 
de l’Ajuntament. Durant l’acte, un grup 
de veïns de Casagemes va escridassar 
a la corporació municipal i van reclamar 
un espai alternatiu on poder aparcar. Els 
veïns diuen que s’han perdut 230 places 
d’aparcament. 

6.000 metres de passeig “sense co-
txes”
L’alliberament d’aquest tram suposa la 
recuperació d’uns 6.000 metres quadrats. 
No obstant això, s’habilitaran zones d’es-
tacionament de càrrega i descàrrega, així 
com espais on podran aparcar persones 
amb mobilitat reduïda, de manera que 
quedarà assegurada l’accessibilitat per 
tothom.
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L’entrenador del Seagull és la imatge ideal que 
simbolitza el model del nou govern

Segons va anunciar ahir l’alcalde 
Àlex Pastor (PSC) en una troba-
da amb el Seagull, Jordi Ferrrón 
ha estat l’escollit per assessorar 
la regidoria d’esports de l’ajunta-
ment de Badalona.
El tècnic badaloní és un home 
que coneix a la perfecció l’esport, 
i més concretament el futbol, de 
la ciutat. El principal requisit i 
qüestió que més s’ha valorat a 
l’hora de triar el nou coordina-
dor és escollir un perfil on es 
reflecteixi la igualtat de gènere 
a l’esport i on la dona tingui un 
protagonisme més rellevant. 
Amb aquestes exigències sobre 
la taula, la figura de Jordi Ferrón 
n’és la imatge ideal que simbolit-
za el model del nou Govern.
En els darrers dies, Ferrón va 
renovar amb el Seagull per ini-
ciar la seva quarta temporada al 

Jordi Ferrón agafa el relleu 
a la coordinació d’esports 

capdavant del primer equip i la 
coordinació esportiva del club. 
Més enllà d’enlairar i potenciar 
el club de futbol femení de la 
ciutat, el tècnic blau té passat es-
capulat, ja que va concloure les 

Foto: Seagull

seves darreres temporades com 
a futbolista al CF Badalona, on 
va arribar a disputar un play-off 
d’ascens a Segona Divisió A i té 
bons records entre els aficionats 
badalonins.

Foto: Badalona Capaç

La primera visita del nou alcalde 
de Badalona, el socialista Àlex 
Pastor ha estat a la Fundació 
Badalona Capaç. Allà els hi ha 
traslladat un missatge de su-
port a les més de 250 famílies 
que, segons Pastor, han patit la 
manca de suport de l’anterior 

Àlex Pastor es 
compromet amb 
Badalona Capaç 
per el nou centre 

govern. Segons declaracions 
de l’alcalde, el seu compromís 
es trobar una solució definitiva. 
Com a gest, Àlex Pastor i mem-
bres de la Fundació han retirat la 
pancarta que estava situada des 
de feia mil dies a la Plaça de la 
Vila.

Marta Grífols / Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com
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Foto: Marina Badalona

El Festival d’Estiu Les Nits al Port conso-
lida durant el 2018 la sisena edició com 
l’oferta lúdica més completa per a les nits 
del mes de juliol a la ciutat, amb una pro-
gramació de diferents estils artístics, amb 
mostres de música tradicional de diferents 
orígens, amb mostres de música tradicio-
nal de diferents orígens, jazz, corals i pop i 
amb el segell propi de la cloenda del darrer 
cap de setmana amb espectacles de dansa 
i d’òpera de primer nivell que congreguen 
a la ciutat, que ho espera, i a persones de 
l’àrea metropolitana. La programació com-
bina cartell local i de poblacions properes. 
Com a novetat que es vol mantenir en la 
següent edició, centrarà una nit en forma-
cions representatives de cultures estran-
gers, començant per la russa, en un any en 
el que aquesta república n’és molt present.  
La primera vetllada del Festival d’Estiu de 
la ciutat, “Les Nits al Port de Badalona”, 
sempre obre amb la cultura popular cata-
lana, i divendres 6 de Juliol estrena la VI 

edició d’aquest festival d’estiu el grup d’ha-
vaneres Mar Brava, amb un ampli repertori 
d’havaneres i cançons populars. En aquesta 
ocasió, l’esbart convidat per continuar amb 
la programació en prime time de la cultu-
ra tradicional catalana és l’Esbart Dansaire 
Maragall, una formació amb molta trajec-
tòria que consolida la fórmula del festival 
de Badalona d’incloure en la programació 
formacions convidades.
L’endemà, dissabte 7 de juliol, la mostra 
d’art prové de les cultures gallega i an-
dalusa. De manera que en la primera part 
de la nit hi actuaran l’Agrupación Cultural 
Agarimos, el Coro Rociero Raíces de la Es-
peranza (ACRA) i el Coro Rociero Ntra Sra 
de la Esperanza. 
El divendres que el segueix, 13 de Juliol, el 
festival dedica la nit a homenatjar la veu, i 
ho fa a través del grup local Gospel Sentits, 
en la línia d’ampliar la base de la programa-
ció a formacions properes, i amb el quintet 
de jazz liderat per la vocalista Mar Vilaseca.

La cita programa tres caps de setmana consecutius de producció cultural

Festival d’Estiu a la ciutat amb concerts, òpera, 
dansa i gastronomia a la fresca, tot al Port
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PER QUÈ ELS CATALANS MENGEM COCA LA NIT DE SANT JOAN?

La coca de St Joan és una de 
les més populars a casa nostra 
i pot ser de classes diferents: 
confitada amb massapà, crema 
o nata i ornada amb pinyons, 
llardons o fruita confitada. És 
la menja tradicional de la Nit 
de Sant Joan, quan es repar-
teix a les revetlles juntament 
amb vins dolços o rancis; avui, 
però, aquestes begudes han 
anat deixant pas al cava. La 
coca de St Joan es deriva del 
tortell amb ous que es menjava 
antigament: de forma rodona, 
que era una reminiscència clara 
del culte al sol. Segons els es-
pecialistes, ha de ser el doble 
de llarga que d’ample.

Diverses entitats i establiments han preparat festes músicals per gaudir de la nit més curta

La revetlla de Sant Joan, que se 
celebra el 23 de juny, és una de 
les festes populars més arrelades 
als Països Catalans. Foc, música, 
ball i coca en són els protagonis-
tes. A Badalona diverses entitats  
i establiments d’oci organitzen 
revetlles populars als carrers i a 
les places, amb orquestres i ball, 
i, en alguns casos, amb fogueres. 
A la nostra ciutat es dona el tret 
de sortida amb l’arribada de la 
Flama del Canigó. Enfuany, re-
correrà aquest dissabte el Centre 
de Badalona de la mà del Círcol i 
l’Associació de la Festa Nacional 
dels Països Catalans que orga-
nitza una cercavila pels carrers 
principals del Centre en col·labo-
ració amb alguns establiments de 
la ciutat, on no hi falta la música, 
els cants populars i la diversió. 
Aquest any la Flama arribarà a 
les 17h, a la seu del Círcol i cap 
a les 19h, arribarà a la plaça de 
la Vila. En acabar el recorregut, 
davant l’Ajuntament, la Flama del 
Canigó serà rebuda i dipositada 
davant les autoritats municipals 
que donaran, ara si, el tret de 
sortida a una de les nits més es-
pecials de l’any.  
Pel que fa a les revetlles, quasi 
cada barri de Badalona orga nit-

Badalona ja es prepara 
per una altra nit de revetlla

za la seva festa amb música. A 
Nova Lloreda Sud hi haurà una 
Revetlla amb el dj Albert Ma-
lla que presentarà el seu show 
Cocodril Club, al passatge Riu 
Mogent (aparcament) a partir de 
les 22h. A Sant Joan de Llefià 
hi haurà festa al parc del Gran 
Sol i a Sant Joan de Llefià Alt 
la Revetlla hi haurà discomòbil. 

També hi haurà gresca a Can 
Mercader, plaça de Sol, al carrer 
Mas Felip de Canyet, a Bonavista 
o al Congrés, entre d’altres. Els 
locals d’oci, com Sarau 08911, 
la Donzella també han preparat 
festes especials per donar la ben-
vinguda a l’estiu. Un altre espai 
on no hi faltarà la gresca serà la 
platja de Badalona, això sí, haurà 

d’estar desallotjada cap a les 5 de 
la matinada. 

Preparat el dispositiu especial
L’Ajuntament de Badalona ha 
organitzat un dispositiu per tal 
de garantir el normal desenvo-
lupament de la revetlla de Sant 
Joan a la platja i per assegurar el 
civisme i la convivència en una 

nit especial, en què es fa un ús 
més intensiu d’aquest espai pú-
blic. També es vol assegurar que 
no es congestioni el trànsit de la 
zona de la platja amb l’objectiu 
de facilitar, si calgués, l’accés 
de serveis urgents d’assistència, 
seguretat i d’extinció d’incendis. 
Les feines de neteja al litoral co-
mençaran a les 6 hores del dia 
24. Per aquest motiu, s’estableix 
que el límit d’horari per ocupar 
la platja durant la revetlla serà 
les 5:30 hores. Aquest horari es 
comunicarà a totes les persones 
que ocupin l’espai de platja a tra-
vés de megafonia. 

Guinguetes i bars
Les guinguetes que donen servei de 
temporada de bar a les platges po-
dran estar obertes fins a les 4 hores. 
A les 5 hores, aquests establiments 
han d’estar definitivament tancats, 
amb el material de la terrassa reco-
llit i amb la zona adjacent neta de 
residus. El dia 23 l’horari límit per 
descarregar mercaderies per als 
bars serà les 20 hores. 

Fogueres
Estarà totalment prohibit qualse-
vol tipus de foguera a la platja, 
incloses les barbacoes.
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Les obres començaran a finals de juny i milloraran el confort i la seguretat

La consellera de Justícia de la Generali-
tat de Catalunya, Ester Capella, ha visitat 
aquest dilluns l’Ajuntament de Badalona 
on, després de signar al llibre d’honor 
de la ciutat, s’ha reunit amb l’alcaldessa 
de Badalona, Dolors Sabater, i amb el 
1r tinent d’Alcaldia, Oriol Lladó. Pos-
teriorment ha visitat les dependències 
judicials del carrer Francesc Layret on 
ha anunciat una inversió de 2,5 milions 
d’euros en la modernització de l’edifi-
ci dels jutjats del carrer d’en Prim, així 
com la consolidació d’un segon jutjat 
de Família, en el Jutjat de Primera Ins-
tància núm, 8 ubicat a Francesc Layret.  
Les obres dels jutjats del carrer d’en Prim 
tenen un calendari previst de 21 mesos, 
atès que no s’aturarà l’activitat, i s’han 
projectat nous espais diàfans, sense en-
vans, per guanyar espais i lluminositat. 
La redistribució inclou nous vestuaris, 
sales d’entrevistes per a una millor aten-
ció a les víctimes, així com la impermea-
bilització de les teulades, la renovació 

Justícia inverteix 2,5 milions en la millora 
dels jutjats de Badalona

Foto: Jordi Salinas

d’una construcció en desús, propietat 
de la Generalitat, que toca a l’edifici ju-
dicial. Aquesta operació farà possible la 
instal·lació d’unes escales d’emergència 
exteriors. Està previst que els treballs de 
millora comencin a finals de juny i durin 
prop de dos anys. Es faran progressiva-
ment perquè siguin compatibles amb l’ac-
tivitat judicial. 

En marxa un nou jutjat de família, el 
segon de Badalona
La consellera Capella també ha explicat 
que a finals d’aquest mes de juny la Gene-
ralitat doblarà la plantilla del jutjat de reforç 
de família, que definitivament es converteix 
en el Jutjat de Primera Instància núm. 8 de 
Badalona i que estarà ubicat a les instal·la-
cions del carrer Francesc Layret.  La plan-
tilla passarà dels cinc treballadors actuals 
a tenir-ne 10. La creació d’aquest jutjat és 
una reclamació que la Generalitat de Cata-
lunya ha fet constar com a prioritària des 
de fa anys al Govern espanyol.

dels sistemes elèctrics i l’eliminació de 
barreres arquitectòniques, entre altres. 

Enderroc d’un antic magatzem 
Les obres també inclouen l’enderroc 
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Oferiran música als veïns durant la nit més curta de l’any

Milers de veïns de tots els barris es van 
apropar el passat cap de setmana per gau-
dir dels actes centrals de les Festes de Sant 
Joan de Llefià, els concerts gratuïts d’El 
Arrebato, Dr. Calypso i Chicuelo al parc del 
Gran Sol.
Ara s’apropa la revetlla de Sant Joan, la 
nit més curta de l’any, motiu necessari per 
passar una vetllada als carrers dels nostres 
barris. Per això, moltes entitats veïnals 
han programat ofertes musicals, com l’AV 
de Sant Joan de Llefià Gran Sol, que con-
tinuarà les seves festes aquest divendres 
22 de juny al mateix parc del Gran Sol amb 
l’homenatge a la tercera edat, a les 19 ho-
res. Tot seguit, per la nit del 23 de juny, a 
partir de les 23h, s’oferirà una discomòbil 
amb coca per als socis de l’entitat. De cara 
al diumenge 24, festivitat de Sant Joan, hi 
haurà castell inflable i festa de l’escuma per 
a la mainada a l’Illa I a les 12h, i a la mateixa 
hora, xistorrada al Gran Sol, mentre que a 
les 8 del vespre, fi de festes amb l’actuació 
del guitarrista Diego Cortés.

Les entitats surten al carrer 
per la revetlla de Sant Joan

D’altra banda, des de la plaça de la Pipa, 
l’AV de Sant Joan de Llefià Alt enceten les 
seves festes aquest divendres amb una 
missa, a les 19h, que donarà pas al co-
rrefoc (20.30h), una novetat d’enguany a 
càrrec dels Diables Kapaoltis. A les 22h, el 
quadre flamenc d’Isabelita Márquez i Cos-

Foto: Manuel Arce

ta Romero amenitzaran la nit. La jornada 
del dissabte, dia 23, iniciarà amb inflables 
d’aigua i espuma per als nens i les nenes 
a partir de les 10 del matí; mentre que a la 
tarda, a les 18h, s’oferirà berenar a la tercera 
edat, un torneig de petanca, actuacions de 
dansa de l’entitat i discomòbil (23h) per a 

tothom. Per concloure, el dia de Sant Joan 
començarà amb una exhibició de cavalls a 
les 10.30h i finalitzarà amb xocolatada i una 
mostra de l’escola Kyodai Urban Club de 
Lluita de Badalona a les 18h.
 
Congrés
D’altra banda, des de la pista poliespor-
tiva la Regalèssia, el barri del Congrés 
convida als veïns que portin el seu sopar 
a la plaça per gaudir de la revetlla de Sant 
Joan, acompanyada a ritme de l’orquestra 
Remember.
 
Nova Lloreda Sud
El passat diumenge, l’AV de Nova Lloreda 
Sud va oferir una exhibició de les seves 
activitats i berenar amb motiu de les festes 
del barri. Ara, aquest mateix dissabte 23 de 
juny, Albert Malla posarà la música durant 
la revetlla de Sant Joan al passatge Riu Mo-
gent. Per finalitzar, el pròxim dissabte, dia 
30, la mainada podrà gaudir d’inflables i de 
diverses sorpreses.

Avui hi haurà actuacions, activitats infantils i una festa Flaixbac

El Centre Comercial Montigalà 
presentarà als seus clients aquest 
divendres 22 de juny les seves ins-
tal·lacions renovades amb una tarda 
farcida d’activitats. La remodelació 
que ha canviat l’aspecte del centre 
amb espais més moderns i diàfans 
per millorar l’experiència de compra. 
La renovació millora l’estructura del 
Centre, la façana i els elements inte-
riors. És la més important després 
de l’obertura, fa 27 anys. La reno-
vació dels espais s’ha complementat 
amb un canvi d’imatge corporativa, 
per fer brillar la marca amb colors 
vius i alegres, inspirats amb el dina-
misme del Centre, el seu flux vital i 
les experiències que s’hi viuen.
Les activitats començaran a les 
18 hores i tindran lloc a dins del 
centre i a les seves immediacions 
(Passeig Olof Palme). Es comptarà 
amb les actuacions de Fit Kid Club 
Badalona,  el circ còmic arribarà de 

El C.C. Montigalà dona a conèixer 
les instal·lacions renovades

Foto: C.C. Montigalà

la mà de Tandarica Circus. L’enca-
rregat de cloure la jornada serà el 
DJ Albert Planadevall, de la popular 
emissora Ràdio FlaixBac. Serà la 
primera festa FlaixBac que tindrà 
lloc a Badalona. La cita és a les 21 
hores a l’accés al Centre Comercial 
pel carrer d’Olof Plame.
A partir del divendres vinent a més, 
es celebraran sorteigs entre els 
clients i visitants amb la col·la-
boració d’establiments del centre 
comercial. La dinàmica del sor-
teig es realitzarà mitjançant codis 
promocionals on hi haurà moltes 
possibilitats de premis. El premi 
més destacat, una Smart  TV de 49 
polsades.
Amb aquesta activitat el Centre 
segueix amb la seva aposta per 
dinamitzar l’espai i oferir activitats 
i moments per compartir als seus 
clients aprofitant l’època estiuenca 
que convida a fer activitats.

Un home de 48 anys  es va lliurar la matina-
da de dilluns a la Guàrdia Urbana de Bada-
lona després de confessar que havia matat 
a la seva parella, en un possible nou cas 
de violència masclista, segons els Mossos 
d’Esquadra. Cap a les 3:45h, l’home es va 
presentar al Turó d’en Caritg, a la Comis-
saria de la Guàrdia Urbana, i va manifestar 
als agents que havia escanyat la seva dona. 
Ràpidament, la policia es va desplaçar al 
domicili on vivia la parella, al barri de la 
Salut, on es van trobar el cadàver estirat a 
terra. Els serveis sanitaris només van poder 
certificar la mort de la dona, de 40 anys. Els 
Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la in-
vestigació i intenten aclarir les circumstàn-
cies del crim. Durant tot dilluns les mostres 
de condol van ser continues a la ciutat i a 
les xarxes socials. El Ple de l’Ajuntament 
de Badalona va celebrar una sessió extraor-
dinària i urgent en la qual es va aprovar per 
unanimitat una declaració institucional de 
rebuig i condemna per l’assassinat de la 
veïna de La Salut.

Nou 
cas de 
violència 
de gènere
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Després d’una setmana d’actua-
cions agrupades en les Jornades 
de Valors Flamencs, que en-
guany han arribat a la divuitena 
edició de la mà del centre anda-
lús Tertúlia Flamenca.
La primera actuació es celebrar 
el passat dijous a càrrec dels 
‘cantaors’ Pepi López i Javier 
Fernández, acompanyats del 
guitarrista Justo Fernández; 
mentre que el divendres, Jor-
ge Mesa ‘El Pirata’ va oferir un 
recital amb el guitarrista Alber-
to Fernández. Per concloure 
aquestes jornades, aquest di-

vendres 22 de juny, a les 19.30h, 
el ‘cantaor’ Manuel Cástulo’ i el 
guitarrista Alberto Fernández 
pujaran a l’escenari del Centre 
Cívic Can Cabanyes.
Manuel Domínguez Gallar-
do, més conegut com Manuel 
Cástulo, va néixer l’any 1970 a 
Mairena del Alcor (Sevilla), con-
servant així la puresa heretada 
del poble que el va veure néixer. 
Cástulo va créixer en una famí-
lia de bones aficions per part 
paterna. A més va aconseguir 
el primer premi en el Concurs 
Nacional de Còrdova l’any 2003. Foto: Rafael Manjavacas

Tot just queda una setmana per 
finalitzar les classes escolars i 
iniciar les vacances d’estiu. Per 
aquest motiu, un any més el Cen-
tre Cultural l’Escorxador acollirà 
durant aquests dies un gran ven-
tall d’activitats adreçades a joves, 
adolescents i adults puguin gau-
dir de l’estiu al carrer. Es tracta 
d’una nova edició de l’Estiu a la 
plaça’, una iniciativa de l’associa-
ció La Rotllana, que oferirà del 25 
de juny al 28 de juliol, diverses 
activitats gratuïtes de dilluns a 
dissabte a partir de les 18 hores. 
Tothom que s’hi adreci podrà tro-
bar un espai familiar amb tallers, 
jocs, espectacles de teatre i circ i 
activitats pels més petits i tota la 
família. També un espai esportiu 
amb ofertes de lliguetes de ping 
pong, lliga setmanal de futbol 3x3 
per a diferents edats, pràctica de Foto: La Rotllana Foto: La Rotllana

Es realitzaran activitats totes les tardes de dilluns a dissabte a l’Escorxador

Manuel Cástulo i Alberto Fernández posaran el punt final

Torna l’’Estiu a la plaça’ de la Rotllana 
del 25 de juny al 28 de juliol

La Tertúlia Flamenca conclou les seves jornades
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korfball, voleibol i slackline. L’en-
titat ofereix participar en aquests 
esports de forma lliure o conjun-
tament en els torneigs que s’or-
ganitzaran de forma setmana. Per 
últim, cada divendres del mes de 

juliol es podrà gaudir de cinema 
a la fresca i música de diferents 
estils durant les nits dels dissab-
tes. L’objectiu d’aquesta iniciativa 
és dinamitzar l’activitat dels barris 
durant els mesos d’estiu.

Foto: Arxiu

El ‘Mullat per l’Esclerosi Múltiple’ fa 25 
anys i durant aquest temps ha donat a 
conèixer la malaltia neurològica, que fins 
ara no té cura, de manera lúdica i festiva, 
on el qual la Fundació Esclerosi Múltiple i 
més de 500 piscines d’arreu de Catalunya 
conviden a famílies i amics a fer una cap-
bussada per una bona causa.
Entre les piscines, es troba el Club Mas 
Ram, que obrirà les seves portes el diu-
menge 8 de juliol, a les 12 del migdia, 
com ha fet en els darrers anys, on tothom 
que ho desitgi es podrà remullar en la seva 
piscina. A més, l’entitat esportiva posarà a 
disposició material solidari, amb el qual 
els fons obtinguts es destinaran per millo-
rar la qualitat de vida de les persones amb 
aquesta malaltia.
 
25 anys
El ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’ va co-
mençar l’any 1993 amb 67 piscines, de les 
quals 27 encara ho segueixen fent. L’ob-

jectiu d’aquest esdeveniment és que du-
rant tota una jornada tothom pugui mostrar 
la seva solidaritat cap a les persones que 
pateixen esclerosi múltiple. Cada any, el 
‘Mulla’t’ centre els seus esforços en donar 
visibilitat a una problemàtica en particular 
relacionada amb aquesta malaltia. Aquest 
any, es mulla per l’esclerosi múltiple in-
fantil.
 
7.000 persones a Catalunya
El sistema immunitari, que normalment 
ens protegeix de les malalties, reacciona 
contra la mielina del sistema nerviós cen-
tral. Si la mielina és destruïda o malmesa, 
la comunicació neuronal es retarda o s’in-
terromp i apareixen símptomes, com fati-
ga, debilitat, trastorns visuals i problemes 
d’equilibri, entre altres. Aquesta malaltia 
afecta a 46.000 persones en tot l’estat 
espanyols, dels quals 7.000 a Catalunya, 
i d’aquests, entre un 3 i un 10% que es 
diagnostiquen cada any són nens i nenes.

25 anys del ‘Mulla’t’ per donar a conèixer la malaltia

El Club Mas Ram obrirà la seva piscina
el 8 de juliol per l’esclerosi múltiple
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El compositor Simon Boswell rebrà el premi 
honorífic al Cryptshow Festival d’enguany
A més, Boswell oferirà una xerrada i un concert el proper 30 de juny

concerts començaran a les nou del vespre 
i les entrades valen 7 euros pels socis i 10 
euros pels no socis. Els socis de fins a 25 
anys, només paguen 5 euros. La primera 
actuació serà la del jove Vic Mirallas, qui 
arriba a Badalona per presentar el seu pri-
mer treball en solitari, «Aquí y Así»: sem-
pre inspirat en el jazz però aprofundint en 
altres gèneres com el pop, el funk i fins i 
tot el latinjazz i l’electrònica. De fet, torna 
a Badalona, ja que Vic Mirallas va estudiar 
al Conservatori de la ciutat on va ser guar-
donat amb el Premi d’Honor.

de la marinada donarà la idea del mar; 
la maquinària de la sala de destil·lació 
i els detalls florals del mobiliari moder-
nista enlluernarà els ulls; les aromes de 
les plantes que s’utilitzen diàriament per 
elaborar l’essència impregnaran a tothom 
amb els seus perfums; els acords musi-
cals seran un regal per a la oïda; i el tast 
d’alguns productes deixarà un magnífic 
regust al paladar. Enguany el programa 
de les Nits està format per tres sessions, 
que començaran a les 21 hores, amb una 
visita guiada als racons més emblemàtics 
d’aquesta joia del modernisme industrial 
que tenim a la ciutat. 

Òmnium Cultural al Barcelonès Nord or-
ganitza un any més el cicle Nits d’Estiu 
als Badius. Es tracta d’una proposta que 
combina la programació cultural (amb 
concerts de primer nivell) amb la reivin-
dicació del patrimoni històric local: els 
badius són els patis interiors de cases tí-
pics de Badalona. El Nit d’Estiu als Badius 
2018 començarà dijous 28 de juny amb el 
concert de Vic Mirallas i acabarà el 19 de 
juliol amb els Aran. Entremig, hi haurà els 
concerts del conegut A Grup Vocal (6 de 
juliol) i Divagação (12 de juliol). Tots els 

El divendres 6 de juliol començarà una 
nova edició de les Nits d’Estiu del Museu. 
Es tracta d’una proposta lúdica i cultural 
que es portarà a terme els divendres 6, 
13 i 20 de juliol, a partir de les 21 ho-
res, a la fàbrica de l’Anís del Mono (carrer 
d’Eduard Maristany, 115). 
El preu de les entrades és de 15 euros i ja 
es poden comprar a la recepció del Museu 
de Badalona.  La proposta estiuenca del 
Museu tindrà com a escenari la fàbrica 
de l’Anís del Mono, un enclavament únic 
que transportarà al públic a l’època de la 
Badalona industrial. Una experiència per 
viure-la amb els cinc sentits: la fresca 

Vic Mirallas enceta les Nits 
d’Estiu als Badius 2018

Nits d’Estiu 
del Museu de Badalona

Començarà el proper dijous 28 de juny 

Els divendres 6, 13 i 20 del mes de juliol

Cryptshow Festival ha decidit premiar el 
compositor anglès Simon Boswell pel seu 
treball en les pel·lícules de gènere de terror, 
en especial als giallo italians. Va produir 
Elton John, Dolly Parton, Marianne Fai-
thful, The Kills, Orbital, Andrea Boccelli i 
molts altres. Va ser, però, Dario Argento qui 
va canviar la seva carrera quan li va oferir 
composar, juntament amb Goblin, la banda 
sonora de Phenomena. També el trobem a 
Lord of Illusions de Clive Barker, amb pe-
tites incursions; Perdita Durango d’Àlex de 

la Iglesia o Hardware i Dust Devil de Ri-
chard Stanley. Precisament aquesta última 
serà projectada durant el festival. A banda 
de la projecció, Simon Boswell oferirà una 
xerrada per als amants de la seva música 
i  un concert amb la seva banda actual The 
And. Formació nascuda al 2014, Boswell 
interpreta la música que ha compost per a 
diferents pel·lícules. 
Sintetitzadors, percussió i electrònica om-
pliran l’escenari del teatre El Círcol la nit de 
dissabte 30 de juny

Foto: Cryptshow

Foto: Òmnium Cultural

Foto: Ajuntament de Badalona

Un moment de la presentació del torneig. Foto: David Grau - CJB

La relació de Ricky Rubio amb els Special 
Olympics arrenca l’any 2012, quan era ju-
gador dels Minnesota Timberwolves. Allà 
va conèixer un jove molt especial, amic del 
fisioterapeuta de l’equip. Tot va començar 
amb un autògraf però poc a poc la relació va 
anar més enllà. “A través seu vaig conèixer 
com són i la capacitat d’esforç que tenen”, 
explica l’exjugador de la Penya, que aquest 
dimarts va tornar a Badalona per convertir-se 
en embaixador global dels Special Olympics 
i apadrinar el II Torneig de Bàsquet Unificat, 
que es farà al pavelló Olímpic del 29 de juny 
a l’1 de juliol. Una competició que aposta per 
la inclusió i la convivència, impulsada també 
per la Fundació Joventut. El torneig, amb nou 
equips participants, aplegarà jugadors amb 
discapacitat intel·lectual i sense i comptarà 
amb el concurs de membres del planter de 
la Penya. “Quan ens ho van plantejar no vam 
trigar ni mig segon a dir que sí”, va explicar 
el president del Joventut Juanan Morales, en 
una presentació presidida també pels res-
ponsables d’Special Olympics Europa, David 

Evangelista, i d’Espanya, Miguel Segarra, i 
per l’alcaldessa de la ciutat, Dolors Sabater, 
en el seu últim acte abans de la moció de 
censura. “És fantàstic poder acollir aquest 
torneig a la ciutat”, va dir Sabater. David 

Del 29 de juny a l’1 de juliol l’Olímpic serà l’escenari del II Torneig de Bàsquet Unificat

Els Special Olympics aterren a
Badalona, amb Ricky Rubio d’ambaixador 

Evangelista, pel seu cantó, va destacar que 
“ha arribat l’hora de redefinir els conceptes 
de capacitat i d’habilitat. l’esport unificat ens 
ensenya que podem jugar junts i això vol dir 
que podem viure junts”.

Ricky Rubio va confirmar també la posada 
en marxa de la seva fundació, dedicada als 
nens però també a la lluita contra el càncer 
en memòria de la seva mare, que va morir ara 
fa 2 anys per culpa d’aquesta malaltia.
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Parlem amb un dels puntals del Divina Joventut, el capità Albert Ventura

- Un any de contrastos. D’estar al 
llindar del precipici a protagonizar 
una remuntada històrica. 
- Si. És cert. Al final va sortir tot bé, però 
ha estat una temporada molt dura, amb 
moments molts complicats, com la sorti-
da del Diego, o els primers partits amb en 
Carles, on no ens acabaven de sortir les 
coses. Al final vam tenir aquella ratxa im-
pressionant de victòries i vam aconseguir 
el que semblava impossible. I segurament 
per això es recordarà com una temporada 
històrica, però ho hem passat molt mala-
ment i ha estat un any molt dur”. 

- En algun moment va veure l’equip 
perdent la categoria?
- Després del partit contra l’Obradoirova 
ser un moment molt difícil. Ho vam donar 
tot i el partit se’ns va escapar en l’últim 
segon amb una jugada molt polèmica. Era 
la dotzena derrota seguida, si no recordo 
malament, i ens quedàvem a dues de la 
salvació, i en aquell moment, la veritat, ho 
vaig veure realment molt coll amunt. Dir el 
contrari seria mentir. Però vam parlar de 

“Al final va sortit tot bé i vam aconseguir el que semblava impossible, però ha estat un any molt dur”

portem tota la vida aquí, i jo, per exem-
ple, no volia ser pas el capità que baixés 
la Penya. Crec que en alguns moments 
ens va pesar molt aquest excés de res-
ponsabilitat, però per sort vam poder 
corregir-ho a temps i saber reenfocar la 

“Hem acabat jugant a 
un gran nivell, guanyant 
equips d’Eurolliga. 
Els reforços d’en Nico 
i en Conger ens van 
ajudar moltíssim, però 
tot l’equip va fer una 
passa endavant, sabent 
cadascú el seu rol i 
sent una pinya”

El capità. / D. Grau-CJB

seguir treballant, de no deixar-nos anar, 
i la victòria contra el Gran Canària va fer 
que no deixessin de creure. Vam estar més 
units i el grup va acabar sent una pinya, 
tots a l’una. Els reforços d’en Nico i en 
Conger ens van ajudar moltíssim, però 
crec que tots vam fer una passa endavant, 
sabent cadascú el seu rol, i hem acabat 
jugant a un gran nivell, guanyant equips 
d’Eurolliga. 

- El que ha passat enguany cal pren-
dre-s’ho com un avís?
-Portem dos anys complicats. No m’agra-
da l’expressió “jugant amb foc”, però si 
que és cert que ens ha tocat lluitar a la 
zona baixa i tots n’hem d’apredre una mica 
la lliçó, jo el primer, d’intentar transmetre 
a l’equip que des del principi hem d’anar 
a totes, que cal començar fort i estar tots 
units, perquè aquesta lliga cada cop és 
més forta i tothom es posa les piles per no 
baixar. Amb això no vull dir que no hi ha-
gués unió a principi de la temporada, però 
sí que és cert que l’ansietat que van anar 
provocant les derrotes va fer que anéssim 

perdent una mica la nostra essència. 
- Pels jugadors de la casa la situa-
ció encara era més complicada, amb 
moltes responsabilitat. Com ho vau 
viure?
- Per nosaltres la Penya és casa nostra, 

situació, conscients de la transcèndència 
del que estava passant però alhora rela-
tivitzant certes coses i sabent agafar una 
nova perspectiva. 

- La situació del club, a més, tampoc 

era la més adient, amb la possibilitat 
d’una liquidació i sense cobrar.
- Per això deia abans que tot plegat ha 
fet que la temporada fos molt dura. Es 
com si haguéssim viscut tres temporades 
en una. No és gens fàcil viure el dia a 
dia quan es parla que el club pot desa-
parèixer, no cobres i a sobre no guanyes 
i portes tres mesos sense fer-ho. La mo-
txilla es va carregant de pedres. Per això 
té molt mèrit el que hem fet i estic molt 
orgullós de l’equip.

- A més dels reforços clau de Lapro-
vittola i Conger, Carles Duran va 
aconseguir trobar la fórmula. 
- En Carles, quan va arribar, em deia que 
em coneixia de sempre i que no em veia 
feliç. Que ell volia que estigués alegre 
i que transmetés aquesta alegria a tot 
l’equip. Que si seguíem capcots i enfadats 
amb el món no ens en sortiríem. Crec que 
ens va aportar positivisme, que era molt 
important en aquell moment. Malgrat que 
d’entrada les coses no van acabar de sor-
tir i seguíem sense guanyar, ell és molt 

de la Penya i va seguir transmetent el que 
sentia i el seu caràcter guanyador, i final-
ment va saber trobar la tecla. 

- Com tot l’equip, el teu final de lliga 
també va ser espectacular.
- Sempre intento fer la meva feina el mi-
llor possible i és cert que en alguns par-
tits les coses em van sortir prou bé i vaig 
poder ajudar el grup, però el que realment 
importa és que l’equip s’ha salvat. Tots 
vam fer una passa endavant i això és el 
més important.

- I l’any vinent? 
- Esperem no patir tant! Sabem que la lli-
ga cada cop és més dura i que tenim el 
pressupost i les possibilitats que tenim. 
No podem enganyar-nos i pensar que de 
cop i volta tindrem un equipàs. Ja ens 
agradaria, però la realitat és la que és. 
Hem d’intentar encertar amb els fitxatges, 
que la gent que arribi s’adapti ràpidament, 
que el grup estigui unit i que amb la bona 
feina d’en Carles puguem funcionar des 
d’un principi i no anar tan al límit. 

- La situació econòmica fa gairebé 
inevitable la fuga del talent...
- Està clar que no ajuda. Mirant enrere 
si haguéssim pogut retenir més temps 
alguns jugadors, i no només estrangers, 
sinó també gent de la casa con l’Alberto 
Abalde, el Guillem Vives, l’Àlex Suárez o 
en Nacho Llovet, segurament estaríem par-
lant d’una altra cosa, però el mercat és el 
que és i els equips grans es mengen els 
petits. La Penya, però, segueix generant 
talent, com hem vist aquest any per exem-
ple amb en Xabi López-Arostegui, que ha 
tingut un rendiment molt bo, i això té molt 
mèrit i és la nostra força.

- Ara puja una fornada que promet.
- El nivell que puja del junior és molt bo 
i hem d’intentar poder gaudir d’aquesta 
bona fornada. Cada jugador, però, té el seu 
procés i no tothom està preparat per fer el 
salt directament. Ja hem vist en molts ca-
sos que és important passar un o dos anys 
competint amb gent que té el cul pelat de 
jugar bàsquet per poder arribar així més 
ben preparat al primer equip.
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Els joves no es poden “trepitjar”
El Divina Joventut signarà aviat la vincu-
lació amb el Prat. Un acord que ha de ser-
vir per tornar a engegar un projecte on els 
més joves del planter tinguin un lloc per 
agafar experiència com han fet tants i tants 
nois del planter que han acabat arribant 
al primer equip com Ribas, Norel, Pere 
Tomàs, Franch, Ventura, Noguès, Abal-
de, López-Arostegui, Llobet, Evenga... 
Ara el torn serà per Zagars, Joel Parra i 

Pep Busquets com a principals artífexs 
de Joventut. Sembla que Pol Molins no 
entraria en el pack perquè el què es vol 
evitar és que un jove trepitgi a un altre en 
minuts i progressió i en la posició de base 
ja hi hauria Zagars i, per tan, Molins aniria 
cedit a un altre equip. Veurem com evolu-
ciona tot però crec que és una fantàstica 
decisió que torni la vinculació com ja vam 
apuntar temps enrere.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET
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Ball d’entrenadors a l’ACB, 
amb més canvis que mai a les banquetes 
Dos exverd-i-negres, Joan Plaza i Salva Maldonado, tanquen cicle a l’Unicaja i l’Estudiantes

Amb el final de temporada comença l’hora 
del mercat a la lliga ACB i en els primers 
compassos el ball d’entrenadors està mar-
cant la pauta. La majoria d’equips de la lliga 
presentaran novetats a les seves banquetes 
i els canvis estan afectant fins i tot a il·lus-
tres que portaven un munt d’anys al mateix 
equip. Entre els més sonats hi ha l’ex-
verd-i-negre, Joan Plaza, que després de 
cinc anys a Màlaga deixarà el Martín Carpe-
na. El seu lloc l’ocuparà Luis Casimiro, que 
abandona la banqueta de l’Herbalife Gran 
Canària. A Madrid, un altre exverd-i-ne-

gre, Salva Maldonado, marxa del Movistar 
Estudiantes, on va arribar l’estiu del 2016 
després de dirigir la Penya. Els madrilenys 
han decidit apostar per la temporada vinent 
per Josep Maria Berrocal, que s’estrenarà a 
l’ACB com a primer entrenador. 
On també s’acaba un cicle és a Andorra. 
Joan Penyarroya, després de vuit tempora-
des, deixa el Morabanc i el seu lloc l’ocu-
parà Ibon Navarro, que agafa les regnes 
dels andorrans després de la seva bona 
temporada al capdavant de l’UCAM Múrcia. 
A València, també hi ha relleu d’entrenador. 

Berrocal, relleu de Maldonado. / Estudiantes

Ponsarnau dirigirà el 
València i Berrocal 
l’Estudiantes, mentre 
que Ocampo torna 
a l’ACB amb el 
Manresa

tribuir decisivament a la permanència. Tot 
i sortir en molts partits des de la banqueta, 
sempre va mostrar el seu compromís amb 
el col·lectiu per ajudar l’equip a salvar-se. 
Amb el Divina Joventut Patrick Richard 
va disputar un total de 33 partits, signant 
11,1 punts, 3,1 rebots, 1,7 assistències i 
un 10 de valoració per partit. 

Patrick Richard ha arribat a un acord amb 
els New Zealand Breakers de la NBL. L’es-
corta nord-americà ha signat per una tem-
porada i d’aquesta manera deixarà l’ACB 
per viatjar cap a Nova Zelanda. A la Pen-
ya Richard, com tot l’equip, ha tingut un 
rendiment irregular, però en el tram final 
també va fer una passa endavant per con-

Patrick Richard marxa
a Nova Zelanda

Txus Vidorreta abandona la banqueta ta-
ronja per tornar a l’Iberostar Tenerife i el ca-
talà Jaume Ponsarnau ocuparà el seu lloc a 
la Fonteta. Un altre entrenador que canvia 
d’aires és Porfi Fisac. El Delteco GBC volia 
seguir comptant amb ell, però ha marxat a 
Saragossa per dirigir el Tecnyconta. GBC, 
Gran Canària, Fuenlabrada (no seguirà 
l’argentí Néstor García) i Múrcia són ara 
mateix les banquetes vacants després de 
tants canvis, mentre caldrà veure què passa 
al Barça Lassa amb Pesic. 
On no hi haurà canvis serà a Badalona 
(Carles Duran ha renovat 2 anys amb la 
Penya), a Madrid (Pablo Laso és indiscuti-
ble), a Santiago de Compostel·la (Moncho 
Fernández seguirá a l’Obradoiro), a Burgos 

(Diego Epifanio no es mou) ni tampoc a 
Vitòria, on excepte sorpresa seguirà Pedro 
Martínez. A més, aterra de nou a la lliga 
ACB Diego Ocampo amb el Manresa.

El seleccionador sub-20 Luís Guil ja ha 
donat a conèixer una primera preselecció 
per a disputar l’europeu de la categoria, 
que tindrà lloc a Alemanya el pròxim mes 
de juliol, i en la llista de convocats hi tro-

bem tres jugadors del Divina Joventut. 
Els joves Pol Molins, Pep Busquets i Joel 
Parra formen part d’aquesta primera llista 
de 17 jugadors, que s’han concentrat a 
Torrejón per començar a preparar l’Euro-

Els tres protagonistes.  / D. Grau-  CJB

Pol Molins, Pep Busquets i Joel Parra, 
convocats amb la selecció espanyola sub-20
L’equip que entrena Luis Guil ha de disputar l’Europeu de la categoria al mes de juliol

peu. La selecció sub-20 encetarà la seva 
preparació disputant dos partits amb el 
combinat sub-22 que dirigeix Jaume Pon-
sarnau i a finals de mes jugarà un torneig 
a Barakaldo (del 29 de juny a l’1 de juliol). 
Posteriorment la selecció sub-20 jugarà 

dos partits a Torrejón contra Ucraïna, que 
precisament serà el seu primer rival al 
campionat d’Europa d’Alemanya, que co-
mençarà el 14 de juliol. Francia i Croàcia 
són els altres rivals en la primera fase d’un 
torneig que finalitzarà el 22 de juliol. 
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Foto: Eloy Molina

Miguel Ángel Sánchez: «Hi ha empreses 
interessades a invertir en el Badalona, però la 
prioritat serà per als socis»
El president del CF Badalo-
na, Miguel Ángel Sánchez, té 
via lliure per la transformació 
del club en Societat Anònima 
Esportiva. Els seus socis li 
van donar suport, de manera 
unànime, en l’assemblea de 
dimarts. Ara, li toca treballar 
de valent en un procés, que 
es preveu complex, i que pot 
acabar a final d’any. La prime-
ra feina que li ve al damunt, 
però, és la de fitxar un secre-
tari tècnic i un entrenador.

- Els socis del Badalona han 
aprovat de manera unànime 
el camí cap a la SAE, deu 
estar content.
- Sí, ho estic. No tenim una 
altra opció si volem assegurar 
el pressupost amb garanties, 
professionalitzar el club i mirar 
cap al futur. Els nostres socis 
han fet aquest pas amb molt 
bon criteri. Estem competint 
amb equips que multipliquen 
el nostre pressupost per deu i 
havíem de fer aquest pas al més 
aviat. A partir d’ara ens tocarà 
convocar dues assemblees més 
abans no tanquem el procés de 
conversió.

- Confia que els socis com-
pletin tot el capital social?
- En les últimes setmanes hem 
tingut contactes amb socis que 
tenen empreses importants, que 
estan preocupats per la situació 
del club i que volen partici-
par en la SAD. Estem contents 
d’aquesta voluntat de participa-
ció. A partir d’aquí, veurem quin 

capital social ens queda, depe-
nent de si l’ajuntament satisfà el 
deute que té amb nosaltres. En 
tot cas, qui podrà optar abans 
que ningú de la SAD seran els 
socis.

- Hi ha el risc que el capi-
talista que entri no sigui 
bo per al club. Ho tenen en 
compte?
- L’única possibilitat de sobre-
viure amb una economia en-
dreçada és convertint-nos en 

Llum verd a la conversió del CF Badalona 
en Societat Anònima Esportiva

Dimarts 19 de juny serà una 
nova data destacada en la més 
que centenària història del CF 
Badalona després que, en l’as-
semblea extraordinària con-
vocada per aquesta entitat, els 
seus socis decidíssim aprovar 
els tràmits per a la seva trans-
formació en Societat Anònima 
Esportiva. En l’acte, el presi-
dent escapulat, Miguel Àngel 
Sánchez, va insistir a dir que 
aquesta és la via més adient 
perquè el club pugui funcionar 
adequadament en el futur. “Cos-
ta molt quadrar un pressupost 
quan el primer que et falla és 
l’Ajuntament de la ciutat. Per 
altra banda, hem tancat un cicle 
amb l’empresa que, fins ara, ens 
patrocinava (Tusgsal). I, final-
ment, tenim la massa social que 
tenim, que aporta menys del 3% 
del pressupost”, va sentenciar 

per justificar que el model ac-
tual ja no és sostenible.
Abans de la conversió definiti-
va, els socis del Badalona seran 
convocats per a dues assem-
blees més. La primera, prevista 

per abans del mes d’agost, mos-
trarà l’estat dels comptes del 
club de manera detallada. La se-
gona, que se celebrarà abans de 
final d’any, convidarà a la massa 
social badalonista a participar de 

la compra d’accions. Com fixa la 
llei, els socis seran els primers 
a poder comprar participacions 
i, si després de dues rondes no 
es cobreix tot el capital, podrà 
entrar capital de fora. Aquest 

serà, sens dubte, el punt clau 
perquè el pas cap a la SAE es 
faci de manera correcta. Segons 
va revelar el soci, i exdirectiu, 
Justo Alarcón en l’assemblea, ja 
hi ha hagut inversors que s’han 
posat en contacte amb el club. 
Caldrà, doncs, que la directiva 
de Miguel Àngel Sánchez, que 
va rebre la confiança per seguir 
al capdavant de l’entitat amb la 
unànime aprovació de la SAE, 
sàpiga triar bé.
L’assemblea del Badalona també 
va aprovar la constitució de la 
Fundació que gestionarà el fut-
bol no professional del club, així 
com la modificació dels seus 
estatuts, per tal d’adaptar-los als 
requeriments d’esmena realitzats 
pel Registre d’Entitats Esportives 
de Catalunya, a la normativa es-
portiva vigent i a l’actual situació 
del club.

Foto: Eloy Molina.
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SAD. Darrerament hem rebut 
trucades d’empreses que s’in-
teressaven en el nostre el pro-
cés de conversió, però primer 
volem passar pels socis. Ara 
mateix, no estem en condicions 
de tancar res amb ningú. També 
hi ha alguna empresa que s’ha 
interessat a fer algun contracte 
de patrocini per tal de posicio-
nar-se en el futur, però ara com 
ara el que ens toca és treballar 
per trobar un secretari tècnic i 
un entrenador. I no serà fàcil.

- Si no hi hagués hagut 
una relació tan tensa amb 
l’ajuntament, haurien enge-
gat el camí cap a la SAE?
- Sí, són dos assumptes di-
ferents. D’una banda tenim 
un conveni amb l’ajuntament, 
signat el març del 2017, que 
no han complert encara avui. 
Aquest deute no té res a veure 
amb el futur del club, perquè 
servirà per pagar uns impos-
tos pendents de tancar. A partir 
d’aquí, el procediment pres-

supostari vindrà de la futura 
conversió en SAE. En tot cas, 
l’aportació que tenim signada 
amb l’ajuntament de la ciutat 
no ens permetria competir amb 
pressupostos com els dels nos-
tres rivals a segona B.

- Quan se celebraran les 
dues assemblees que que-
den per fer en el camí cap 
a la SAE?
- La primera serà abans de 40 
dies, a final de juliol. Dona-
rem el resultat de l’auditoria 
als comptes del club i explica-
rem quin és el full de ruta amb 
l’ajuntament per tal d’acabar 
d’endreçar aquest mes de juny 
i sortir amb un capital real i no 
amb un deute que perjudiqui el 
procés participatiu. La segona 
serà després de la resposta que 
ens doni el Consejo Superior 
de Deportes. Com a molt, serà 
d’aquí a quatre o cinc mesos. 
Dependrà de la complexitat dels 
documents que enviem a Ma-
drid.

- El pressupost de la tempo-
rada que ve serà similar al 
d’aquesta última, al voltant 
d’un milió d’euros?
- Serà difícil repetir el pres-
supost, amb molt d’esforç 
aquest curs hem passat del 
milió d’euros i ens ha costat 
molt. Per tant, mirarem d’ajus-
tar-lo al màxim. Esperem el 
compliment signat per part de 
l’Ajuntament i també el procés 
de conversió ens ajudi a con-
feccionar-lo.

Els socis del club aproven l’inici dels tràmits per a la seva transformació en SAE
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Les bessones badalonines Pilar i Nuria Garrote, 
reforços de luxe al Seagull
Jordi Ferrón arrencarà la seva quarta temporada al capdavant de les ‘gavines’

Foto: Espanyol

La direcció esportiva del Seagull, 
liderada per Jordi Ferrón, i amb 
tota la confiança i suport per part 
de la directiva, ha començat a con-

feccionar la plantilla 2018 - 2019 
amb diverses novetats ja anun-
ciades. La principal bona nova, i 
que constituirà el vaixell blau, és 

la continuitat de Jordi Ferrón a la 
banqueta. El tècnic badaloní va 
debutar l’estiu de 2015 a la ban-
queta de les ‘gavines’ i acumula 

un curriculum amb tres subcam-
pionats a Segona i tres promo-
cions d’ascens a Primera. 
A la gespa, els fitxatges estrelles 
són de la ciutat: Nuria i Pilar Ga-
rrote. Les bessones del barri de 
Lloreda arriben procedent de l’Es-
panyol i una formació esportiva a 
cavall entre el Sant Gabriel i el FC 
Barcelona. Les joves badalonines 
de 21 anys juguen a la demarcació 
de defensa (Nuria) i migcampista 
(Pilar), i han format part de les 
diverses categories inferiors de 
la selecció espanyola (U16, U17, 
U18 I U19). 
A més a més, el Seagull també 
ha anunciat dos fitxatges més. La 
migcampista tarragonina de l’AEM 
Lleida Núria Llop arriba al Seagu-
ll. De la mateixa manera, també 
es reforça la demarcació més de-
fensiva amb la incorporació de la 

Jordi Souto sumarà la seva novena temporada a 
Llefià i Ricardo Parra debutarà a Segona
El futbolcat badaloní comença a tenir els seus comandants ja designats

Foto: Llefià

Finalitzada la temporada 2017 
– 2018, els equips badalonins 
amateurs ja han començat a con-
feccionar el grup del curs que hi 
ha a l’horitzó. El nomenament dels 
nous tècnics és la base que con-
solida els renovats projectes dels 
equips i la majoria d’aquests ja ha 
començat a moure fitxa.
La Unificació Llefià ha estat el pri-
mer equip que ha anunciat la re-
novació de credencials amb el seu 
cos tècnic. Jordi Souto seguirà al 
capdavant del primer equip i su-
marà la seva novena temporada 
a l’entitat badalonina, combinant 
aquesta tasca amb la direcció i 
coordinació esportiva del club. Si 
tanca la campanya 2018 - 2019, 
acumularà més de 300 partits a la 
banqueta vermella.
Uns metres al sud de Llefià tro-

A Quarta Catalana, Ángel Fernán-
dez renova a la UE Bufalà i dirigirà 
l’amateur per segon curs seguit. 
Jorge Rincón tanca etapa al  cap-

bem l’equip nouvingut a Segona 
Catalana, el Young Talent. El debut 
dels de Sant Roc a la categoria tin-
drà Ricardo Parra a la banqueta, el 
tècnic del flamant campió de lliga 
i que trepitjarà el Municipal de Ba-
dalona Sud per tercera temporada, 
amb el repte de la permanència 
entre cella i cella.. 
A partir de Tercera Catalana tro-
bem renovacions d’entrenadors 
a pràcticament tots els equips. 
Lloreda i Pere Gol aposten per 
l’ascens dels entrenadors del Ju-
venil A, Benja Portillo al conjunt 
vermell i Ricart Vila als de La Sa-
lut. Luis Oortega tanca 20 anys 
vinculat al club verd-i-blanc però 
no trenca 100% la seva relació, ja 
que continuarà donant un cop de 
mà a l’amateur a nivell de xarxes 
socials. 

davant del CD Pomar -continuarà 
al club - i haurà d’esperar a l’As-
semblea de socis d’aquest mes de 
juny que decidirà la nova Junta 

del club i la posterior tria d’entre-
nador. Sistrells seguirà entrenat 
perL’Àguila Badalona, encara no 
s’ha pronunciat.

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comFUTBOL COMARCAL

portera Brígida Llevat. ‘Brigi’ arri-
ba procedent del Nou Sardenya i 
fa tres temporades va jugar a Pri-
mera Divisió amb el Sant Gabriel. 
La guardamenta de l’Europa obre 
la portada de sortida  a Mireia Na-
gel, qui abandona el club. 
D’altra banda, Ferrón ha avançat 
que cap jugadora del filial farà el 
salt al primer equip, davant l’exi-
gència de la categoria.

Acte fi de temporada 
A nivell social, aquest dijous el 
Seagull ha organitzat l’acte fi de 
curs amb tots els equips de l’enti-
tat (un total de 10 equips). El club 
ha obsequiat les jugadores de la 
base amb un petit reconeixement 
i ha premiat la trajectoria i feina 
de les jugadores més destacades 
de cada equip amb una distinció 
especial. 
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Els Dracs celebren el primer Torneig 
de l’Amistat de Futbol Flag
Davant el Sarrià el Ter Wolves al camp de Montigalà

ras, ex-ciclista guanyador de quatre Vuel-
tas a España, va guanyar la setena edició 
de l’Endimoniada amb un temps d’1 hora, 
15 minuts i 15 segons. Per la seva part, 
Mesado, que ja ha pujat al podi en quatre 
ocasions, va tornar a guanyar la competició 
per tercera vegada amb un crono d’1 hora, 
33 minuts i 39 segons. D’altra banda, els 
guanyadors del Premi Especial La Sargan-
tana, atorgat als primers corredors que van 
passar pel control del cim de la Coscolla-
da, el punt més alt del recorregut amb 465 
metres d’altitud, van ser Ricardo Esclapez 
(37:31) i la mateixa Eva Mesado (47:09). A 
més l’equip amateur CorreBDN va tornar a 
ser el club amb més participants en aques-
ta cursa, entre els quals, es trobava Anna 
Pérez Vidal, l’atleta més veterana amb 58 
anys. En total 496 corredors van creuar la 
línia d’arribada.

El passat 9 de juny, Badalona va viure una 
cursa trepidant, en la qual Roberto Heras 
i Eva Mesado es van imposar com a cam-
pions absoluts de l’Endimoniada 2018, la 
cursa nocturna i de muntanya organitzada 
pel Centre Excursionista de Badalona. He-

Prop de 500 atletes corren 
l’Endimoniada 2018
Roberto Heras i Eva Mesado, guanyadors

El passat dissabte es va iniciar el Torneig 
de l’Amistat amb la disputa dels dos pri-
mers partits de quarts de final, que van 
enfrontar per una banda a Aztecas i Bocs 
i, per una altra, a Sarrià de Ter Wolves i 
Badalona Dracs.
Un cop finalitzades les primeres trobades, 
es va completar la primera ronda amb els 
duels de Barcelona Búfals-Vilafranca Ea-
gles i Terrassa Reds-Mollet Panthers, i tot 
seguit, es van jugar les semifinals, mentre 
que la gran final es va celebrar a finals del 

migdia del mateix dissabte.
La gran atracció del torneig, a més dels 
equips catalans que van finalitzar fa pocs 
dies la seva participació en el Campionat 
de Catalunya de Futbol Flag, també va par-
ticipar el conjunt mexicà Aztecas de la Uni-
versitat de l’Americas-Puebla (UDLAP), un 
dels equips més coneguts i amb més tra-
dició en el futbol americà de Mèxic, on han 
aconseguit diversos títols nacionals durant 
la seva reeixida història. A més, també han 
participat en partits amistosos a Badalona.

Foto: Badalona Dracs

Guanyadors / CEB

Equip més nombrós / CEB

“No tinc cap data de retirada. Si físicament em 
trobo bé, i puc compaginar, seguiré jugant”
El badaloní Pedro Cuesta, amb 40 anys, tanca etapa al CB Coalci Sant Josep

El talent de Pedro Cuesta (Badalona, 1977) 
es resisteix a claudicar. Representant d’una 
generació que pràcticament ja es pot con-
siderar una espècie en perill d’extinció 
(voltant els 40 anys), l’ala-pivot badaloní 
tancarà la seva segona etapa al centre pa-
rroquial. 
El veterà jugador esgota els darrers cartut-
xos de la seva trajectòria esportiva a les pis-
tes i rememora al Diari de Badalona la seva 
etapa com a jugador. Cuesta no es marca 
una data concreta per posar punt final 
però sí reconeix que vol esprémer al màxim 
els darrers anys de carrera de jugador. 
 
Deixa Pedro Cuesta el Sant Josep per 
oficialitzar la seva retirada?
No. Lamentablement deixo Sant Josep per di-
versos motius i seguirem jugant un any més. 
 
Et van proposar la renovació?
A l’equador de la temporada ja vaig veure 
que no vivia una situació gaire bona i no 
valia la pena continuar per veure els par-
tits des de la banqueta. No tinc edat per 
viure els partits cada cap de setmana des 
d’una banqueta perquè no tinc 20 anys. 
Em queda un o dos anys o demà tinc una 
lesió i finalitza la meva etapa a la pista. 
Vull anar a un equip on realment jugui. 
 
Li vas plantejar aquest context al 
club?
Aquesta temporada he continuat 
a EBA perquè pensava que encara els hi 
podria aportar experiència als més jo-
ves. Llavors vaig veure que el grup era 

Físicament també?
Físicament em trobo bé però l’edat es 
nota. Compaginar-ho amb la feina no 
és fàcil i és un hàndicap que s’arros-
sega temporada rere temporada. 
 
Ets conscient que ets un dels últims 
gladiadors de la teva generació?
No hi penso gaire però quan jugo 
contra rivals de la meva edat sí que 
ho comentem. Espero que enca-
ra pugui seguir jugant uns anys més. 
 
Et planteges cap límit?
No, no hi ha cap data. Sí física-
ment em trobo bé i ho puc compa-
ginar amb la feina, seguiré jugant. 
 
Quin record tindràs sempre a la 
memòria?
Tinc diversos. Quan vaig fitxar per 
Sant Josep, sempre patien per man-
tenir la categoria a Copa Catalunya i 
després es va plantejar l’objectiu de 
lliga EBA, la categoria on mereix estar 
el club. A Sant Adrià vam aconseguir 
també l’ascens a EBA i em va fer mal 
no poder aconseguir-ho als despatxos. 
 
La veterania et permet tenir més poder 
a l’hora d’exigir més minuts a pista? 
Jo això no ho faig perquè sóc molt compe-
titiu. Aquest virtut em permet guanyar-me 
els minuts a la pista perquè així ho de-
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mostro amb la meva feina. No demano mi-
nuts a l’entrenador, ho demostro a la pista. 

Amb quin club t’identifiques més?
El camp de Sant Josep, l’ambient, 
el compromís, l’educació i la for-
ma que tenen de treballar és especial. 
 
Com et defineixes?
Competitivitat. No entenc l’esport sense 
aquesta filosofia de sortir al camp a guanyar. 
 
“Pedro és un tio ultracompetitiu, ul-
traprofessional, molt intel·ligent, amb 
molts recursos per jugar a bàsquet, 
tàcticament no fallava, amb un talent 
brutal, un 1x1 espectacular i amant 
del bon rotllo”. Així et defineix el teu 
excompany i amic Edu Monterde. 
A la meva edat s’agraeixen els elogis 
i si a més a més arriben d’un jugador 
com Edu Monterde encara més. Ell era 
un referent per nosaltres a l’època que 
vam compartir a Montgat. Els elogis ens 
han de mantenir amb els peus a terra. 
 
Es planteja Pedro Cuesta asseure’s en 
una banqueta però com a entrenador?
Tinc el nivell 0 però per feina és difícil. 
Porto tota la vida vinculat al basquet i si 
alguna cosa puc transmetre és basquetbol. 
 
A Badalona?
Per descomptat.  

El veterà jugador 
esgota els darrers 
cartutxos de la 
seva trajectòria 
esportiva a les 
pistes

“No tinc edat per 
viure els partits 
cada cap setmana 
des d’una banqueta 
perquè no tinc 20 
anys”

molt bo i s’ha adaptat a la perfecció a 
la categoria. És el moment de deixar el 
club perquè el grup ja se’n surt a EBA. 

Quina reflexió en fas quan veus que 
comences a doblar en edat a les no-
ves generacions amateurs?
(riu). És sorprenent. Jo ja estic acostu-
mat però per ells és nou, jugar o com-
partir vestidor amb un rival de 40 anys. 
Els joves em fan sentir com un noi de 
la seva generació. Ens hem adaptat i 
és un dels secrets de ser equip d’EBA. 
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Podries caure en la impaciència, fent un pas en fals. Si hi 
ha un malentès, parla’n. Si tens parella, pot estar vivint un 
període delicat amb la seva família. Fes-li costat.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Felicitats als nadius del signe. Entres en el període 
d’aniversari i és el teu moment. Les qüestions familiars 
passen per una etapa de canvis i tensió. Voldràs dir la 
teva.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Els excessos, sigui en l’economia o amb el menjar, poden 
donar-te problemes. Posar mesura t’ajudarà a aconseguir 
l’equilibri. Ajudes a algú amb la teva experiència.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
El continu esforç de la vida diària, potser t’esgota una mica 
i sents que et manca energia. No descartis obrirte a altres 
possibilitats laborals i teràpies alternatives.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Identifiques algunes pors però no acabes de passar a 
l’acció. Probablement estàs repetint patrons familiars 
que no ajuden. No caiguis en el parany de comparar-te, 
ets únic.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Fas malabars per dur el millor possible la tensió creada 
per qüestions laborals, tenir temps pels teus i gaudir de la 
llar. És temporal, però et pot crear certa tensió.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Una persona et fa somniar i això et provoca certa ansietat. 
Deixa-ho fluir i si s’ha de donar, tot arribarà. Per ara, gau-
deix del moment i de les sensacions que t’evoca.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Si el diàleg dels altres et sembla molt emocional, potser és 
perquè t’has acostumat a gestionar-ho tot de manera força 
objectiva i mental. Cal fer un exercici d’empatia.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Despesa extra per necessitats dels fills o bé passa que de-
cideixes donar- te un caprici i això altera una mica la teva 
economia. T’esforces a tenir un diàleg més empàtic.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Si situes el pensament en el futur o en la previsió exces-
siva, pots perdre de vista el moment present. Pots viure 
algunes situacions que et facin valorar l’”aquí i ara”.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Mira de no caure en la temptació de l’auto indulgència i la 
negativitat. Tot són etapes i en aquest moment pots gaudir 
de riques i inspiradores experiències interiors.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Pels artistes, es tracta d’un moment molt especial, ca-
rregat de gran inspiració. En qualsevol cas, les persones 
del signe poden viure circumstàncies casuals o enigmà-
tiques.
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