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Dos ors
i dues plates 
Mireia Belmonte brilla als 
Jocs Mediterranis tot i no 
estar físicament al 100%

Àlex Pastor 
presenta el seu 
govern, que 
incorpora
Jordi Subirana   3
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L’alcalde de Badalona, Álex Pastor López, ha 
presentat aquest dilluns 25 de juny l’estruc-
tura del nou Govern municipal que s’organit-
zarà en tres tinences d’Alcaldia. Els regidors 
que se’n faran càrrec són Teresa González 
com a primera tinenta d’Alcaldia; Jordi Su-
birana com a segon tinent d’Alcaldia, i Ru-
bén Guijarro, com a tercer tinent d’Alcaldia. 
Tots els responsables del Govern municipal 
també assumiran competències en els sis 

L’alcalde Àlex Pastor presenta 
el nou Govern municipal

districtes de la ciutat. 

Nou cartipàs municipal

Àlex Pastor López, alcalde i responsable de 
l’Àrea de Salut, Gent Gran i Cooperació; de 
l’Àrea d’Esports i Joventut, i també de Polí-
tiques d’Igualtat.

Teresa González, primera tinenta d’Alcaldia 

Comunicació i Engestur.

Pel que fa als sis districtes de la ciutat, els re-
gidors i la regidora responsables seran:

Districte 1. (Canyadó, Casagemes, Centre, 
Dalt de la Vila, Coll i Pujol, Manresà i Pro-
grés). Jordi Subirana. 

Districte 2. (Sant Crist de Can Cabanyes, 
Sistrells, Lloreda, Nova Lloreda, Puigfred, La 
Pau i Montigalà Occidental). Teresa González. 

Districte 3. (Montigalà Oriental, Canyet, Mas 
Ram, Bufalà, Bonavista, Pomar, Pomar de 
Dalt, Morera i Les Guixeres). Jordi Subirana.

Districte 4. (La Salut, Sant Joan de Llefià, 
Sant Mori de Llefià i Sant Antoni de Llefià). 
Álex Pastor López.

Districte 5. (Gorg, La Mora, Congrés, Can 
Claris i Raval). Teresa González.

Districte 6. (Artigues, Sant Roc i El Remei). 
Rubén Guijarro.

El CF Badalona 
enceta una etapa clau
El Club de Futbol Badalona ha fet el pas 
per convertir-se en Societat Anònima Es-
portiva.  Els socis escapulats, en la darre-
ra assemblea celebrada fa uns dies, van 
avalar per unanimitat encetar tot el procés 
de conversió i els pròxims mesos seran 
claus per al futur immediat de l’entitat. Si 
no hi ha entrebancs, la transformació pot 
quedar enllestida a finals d’any i en una 
estratègia similar a la que va seguir la 
Penya i altres clubs, el Badalona separarà 
el seu futbol base de la societat anònima.
El pas fet per l’entitat escapulada té avan-
tatges però també riscos. És una evidèn-
cia que si el club vol seguir competint al 
nivell més alt possible necessita profes-
sionalitzar-se i captar més recursos. Ara 
mateix el Badalona ja té com a rivals molts 
clubs que s’han convertit en societat anò-
nima i que el multipliquen en pressupost. 
Alhora, però, hi ha el risc evident que els 
socis perdin el control de l’entitat i que 
aquesta passi a mans d’una persona alie-
na a la família escapulada o a la ciutat. 
Com fixa la llei, els socis seran els pri-
mers a poder comprar participacions i 

si després de dues rondes no es cobreix 
tot el capital, podrà entrar capital de fora. 
De moment, com apuntava fa unes dies 
el president Miguel Ángel Sánchez, ja hi 
ha grups interessats a entrar en el futur 
accionariat escapulat i caldrà esperar per 
veure finalment quin és el capital mínim 
que s’haurà de subscriure. Un factor que 
dependrà, en bona part, de la situació 
econòmica de l’entitat, que el club vol 
endreçar i on serà clau solucionar el seu 
contenciós amb l’Ajuntament, a qui recla-
ma al voltant d’uns 600.000 euros.
Passi el que passi, l’inici de la venda 
d’accions serà, sens dubte, una de les fi-
tes clau de la conversió a SAE. Sobretot 
perquè engreixar la massa social escapu-
lada segueix sent una assignatura pen-
dent i ara mateix sembla molt complicat 
poder cobrir tot el capital amb els socis. 
La ciutat, davant del repte d’una de les 
seves entitats històriques, també haurà 
de respondre, així com la directiva esca-
pulada, que té entre mans pilotar un dels 
moments més importants dels 115 anys 
d’història del club.

EDITORIAL

i regidora de l’Àmbit de Recursos Interns, 
Participació i Habitatge que comprèn l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns; l’Àrea de Recur-
sos Humans; l’Àrea de Participació, i Políti-
ques d’Habitatge. També serà la responsable 
de l’Institut Municipal de Serveis Personals 
(IMSP) i Badalona Serveis Assistencials 
(BSA).

Jordi Subirana, segon tinent d’Alcaldia i 
regidor de l’Àmbit de Serveis a les Persones 
i Seguretat que comprèn l’Àrea de Promo-
ció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme; 
l’Àrea de Cultura; l’Àrea d’Educació; l’Àrea de 
Serveis Socials; l’Àrea de Convivència i Me-
diació; i el Servei de Seguretat. També serà el 
responsable del Museu de Badalona, Rebasa, 
Patronat de la Música, Badalona Cultura i el 
Consorci Badalona Sud.

Rubén Guijarro, tercer tinent d’Alcaldia i 
regidor de l’Àmbit de Govern i Territori que 
comprèn l’Àrea de Govern; l’Àrea d’Urbanis-
me; l’Àrea d’Espais Públics i Mobilitat; i l’Àrea 
de Medi Ambient i Sostenibilitat. També serà 
el responsable de Marina Badalona, Badalona 

El grup municipal PDeCAT - Units per 
avançar queda dissolt
Després de l’anunci d’ahir del nou alcal-
de de Badalona, Àlex Pastor, en què va 
fer públic el cartipàs del seu govern, on 
Jordi Subirana, regidor que es va pre-
sentar per la coalició de Convergència i 
Unió, (que ara ja no existeix) com a re-
gidor d’Unió, ocuparà la segona tinença 
d’Alcladia i serà el responsable de l’Àmbit 
de Serveis a les Persones i Seguretat; el 

regidor, Pere Martínez Carreté, anuncia 
que el grup municipal queda, de facto, 
dissolt. Com a conseqüència de tot això, 
Jordi Subirana queda cessat de les seves 
funcions com a portaveu i Pere Martínez 
Carreté passa a ser el President i Porta-
veu del Grup Municipal i la seva activitat 
política serà única i exclusivament en 
mon del Partit Demòcrata.
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Guanyem Badalona en Comú insta al nou govern a 
portar el pressupost a aprovació

Dos detinguts a Badalona en una macrooperació 
contra una organització criminal d’origen armeni

“L’aprovació del pressupost desenvolupat 
pel govern de GBeC-ERC-ICV-EUiA con-
templa un increment de 6,7 milions d’euros 
en ampliació i millora de diversos serveis 
públics, Badalona no pot renunciar a això”. 
Així ha explicat José Téllez, regidor d’Hisen-
da del Govern de Dolors Sabater, la posició 
de Guanyem Badalona en Comú d’instar a 
que es porti el pressupost a aprovació.
Segons Téllez, “la nul·la experiència dels 
nous regidors de govern fa pràcticament 
impossible preparar un nou pressupost 
abans de l’estiu”. Per l’ex-regidor d’Hi-
senda, un cop ja s’ha comprovat que la 
negativa als pressupostos per part del PSC 
no era per la proposta sinó una maniobra 
electoralista, “és hora de pensar en els 
veïns i veïnes de Badalona, que mereixen 
un pressupost”.

Els Mossos d’Esquadra i agents de la la Poli-
cia Nacional van detenir aquesta setmana 142 
persones en una macrooperació policial per 
desarticular una organització criminal d’ori-
gen armeni relacionada amb el tràfic de dro-
gues, d’armes, contraban de tabac, blanqueig 
de capitals, corrupció en apostes esportives 
i altres delictes contra el patrimoni a tot Eu-
ropa. Es van fer una setantena d’escorcolls 
en diverses localitats de l’àrea de Barcelona, 
entre elles Badalona, però també a Alacant, 
Elx, València, Albacete, Cartagena i Madrid. 
A la nostra ciutat es van fer dues detencions, 
una de les quals podria ser la d’un dels caps 
de la banda. El dispositiu es va dur a terme 
sota la direcció del Jutjat d’Instrucció número 
2 de Terrassa i amb coordinació de la Fiscalia 
Especial Contra la Corrupció i la Criminali-

tat Organitzada. L’operatiu, a més, va comp-
tar amb la col·laboració d’Interpol i Europol 
que han traslladat set agents i tres oficines 
mòbils instal·lades a Barcelona, València i 
Alacant per analitzar totes les dades obtingu-
des en l’operació policial. La investigació va 
començar el 2016 i té l’origen en l’assassinat 
a Terrassa d’una parella vinculada a la màfia 
georgiana, ara fa dos anys. Tres dels investi-
gats fa mesos que estan en presó provisional 
comunicada i sense fiança.
D’altra banda, aquesta setmana els Mossos 
també van practicar diverses detencions a Ba-
dalona i Barcelona en un operatiu contra una 
banda de lladres especialitzada en l’assalt de 
cases a les comarques de Girona. La banda 
està relacionada amb desenes de robatoris en 
cases i habitatges en els últims mesos.

Del 29/06 al 05/07/2018Núm. 619
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Torna el B2O, un espai de 
dinamització juvenil a la platja

Badalona disposa d’una oferta comercial 
de més de 4.500 establiments

El Departament de Joventut de l’Ajuntament 
de Badalona torna a posar en marxa el B2O, 
un espai de dinamització juvenil situat a la 
platja del Coco de Badalona que té per ob-
jectiu promoure el gaudiment d’un lleure par-
ticipatiu i profitós durant els mesos d’estiu. 
Aquest punt de trobada per al jovent de la ciu-
tat arriba amb la d’aquest any a la seva tercera 
edició, fet que permet que es consolidi com 
un espai de referència durant l’estiu. 
Aprofitant que Badalona és una ciutat ober-
ta al mar, des del B2O s’organitzen activitats 
destinades al jovent en aquest entorn, ja que 
és un espai diferent i amb més possibilitats 
per als mesos d’estiu. D’aquesta manera 
s’aconsegueix donar-li a la platja un ús ju-
venil, dinàmic i amb una oferta d’activitats 
atractiva i adaptada a les necessitats de les 

L’Ajuntament de Badalona ha presentat aquest 
dimecres a l’edifici El Viver la Diagnosi de 
l’ecosistema comercial de Badalona, un estudi 
demanat des de l’Àrea de Promoció Econò-
mica del consistori per tal de disposar d’un 
mapa vigent i real de les activitats i indicadors 
econòmics presents al municipi. L’estudi, 
realitzat per l’empresa catalana Eixos, indica 
que Badalona disposa d’una oferta comercial 
de més de 4.500 establiments, que es dis-
tribueixen majoritàriament en el sector dels 
serveis (més de 1.600 comerços), l’hostaleria 
i la restauració (més de 800 locals) i el comerç 
quotidià alimentari (gairebé 800 comerços). 
Entre l’oferta comercial de Badalona destaca 
l’especialització en el sector alimentari, fet que 
permet a la ciutadania disposar d’una àmplia 
oferta en productes de primera necessitat i de 
consum diari. L’estudi indica també que bona 
part de l’activitat comercial es concentra al 

persones joves. 
Amb la col·laboració de diferents entitats de la 
ciutat vinculades al col·lectiu juvenil, el B2O 
serà un espai de trobada i dinamització juve-
nil on s’oferiran activitats relacionades amb 
les arts, tallers formatius i xerrades, esports 
i lleure o prevenció en salut, per exemple. To-
tes les activitats seran gratuïtes i obertes a la 
participació de tot el jovent de la ciutat. 
El projecte B2O estarà en marxa durant la 
temporada de bany, que comprèn un període 
de 9 setmanes que va des del 2 de juliol fins 
a l’1 de setembre. Aquest espai de trobada 
funcionarà de dilluns a divendres de les 10 
a les 14 hores i de les 17 a les 21 hores; els 
dissabtes de 10 a 14 hores i de 17 a 24 hores; 
i els diumenges d’11 a 14 hores i de 17 a 24 
hores.

centre històric de la ciutat i a la façana marítima, 
tanmateix, existeixen diversos punts i eixos comer-
cials amb una intensa activitat, com per exemple el 
passeig de la Salut. De fet, aquest carrer, juntament 
amb el carrer de Mar es troben entre els 20 eixos 
comercials més importants de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 
La radiografia comercial de Badalona manifesta 
que la ciutat té un Índex d’Aprofitament del Teixit 
Comercial (IATC) del 79%, és a dir, un 21% dels 
locals comercials (un total 1.417) no estan sent uti-
litzats. No obstant això, l’estudi mostra que aquest 
índex pot augmentar, ja que en molts punts de la 
ciutat hi ha una bona oportunitat per establir ac-
tivitats comercials que estiguin a prova de deser-
tificació comercial. Per exemple, tenen un nínxol 
de mercat elevat els serveis professionals com les 
acadèmies o els centres educatius privats; o els 
serveis bàsics com supermercats o botigues de 
queviures. 

Del 29/06 al 05/07/2018Núm. 619
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Tindrà lloc al Teatre Zorrilla el 12 de juliol amb diversos artistes

La gala benèfica contra 
les malalties minoritàries ja té data

Artistes coneguts com María Muñoz, Karol 
Luque, Mimma, Duet Mar i Cel, Último Tri-
buto, entre altres, seran els protagonsites 
de la Gala Benèfica per la Investigació de 
les Malalties Minoritàries, que per quart 
any organitzen conjuntament la Plataforma 
Acció Badalona, l’Associació de Veïns del 
Turó d’en Caritg i l’Associació de Comer-
ciants Pau-Piferrer La Salut Alta. Un acte 
solidari que se celebrarà el dijous 12 de 
juliol a les 20 hores al Teatre Zorrilla. Les 
entrades, que tenen un preu simbòlic de 10 
euros, ja es poden adquirir i es destinaran 
a la Fundació Investigació en Ciències de 
la Salut de l’Hospital Germans Trias i Pujol.Karol Luque a l’escenari

Enguany l’associació cultural i extremenya 
Zurbarán de Badalona commemora el 19è 
aniversari de la seva fundació, per aquest 
motiu, la sala d’actes del Centre Cívic La 
Salut acull aquest dissabte 30 de juny, a les 
18.30 hores, el festival de celebració. L’acte 
començarà amb la salutació de la presidenta 
de l’entitat, Mª Angeles Pino i la presentació 
del 17è Certament Internacional de Pintura 
de Zurbarán, a càrrec de José Lopez. Tot se-
guit serà el torn de les actuacions amb la 
coral de l’entitat, dirigida per Bruno Nájera, 
el grup ‘Extremo Puro’ de l’escola de dansa 
‘Tacón y Bordón’ de Raquel Alegría i la ron-
dalla ‘Amantes de la Música.

Zurbarán 
celebra el 19è 
aniversari de la 
seva fundació

Pretén apropar les noves tecnologies a les entitats i veïns

La plaça Trafalgar acull la 18a edició 
del Fòrum TIC Social de Badalona

Aquest dissabte 30 de juny, la plaça Tra-
falgar tornarà a ser l’espai central 18è 
Fòrum TIC Social de Badalona, amb una 
nova edició del Vespre digital a la fres-
ca, que començarà a les 19.30 hores. Els 
membres d’The Things Network Catalunya 
(TTNCat) seran els encarregats d’iniciar 
aquesta jornada amb una xarxa oberta de 
la Internet de les coses. També es presen-
tarà Canguifi, un projecte de sensorització 
i monorització de consum energètic per a 
comunitat de veïns, realitzat per Guifi.net 
i Exo.cat. Tot seguit, s’oferirà el taller ‘Els 
secrets del Club de Rubik’, a càrrec de 
Joan Bitlloch, que donarà pas al progra-
mari lliure a la carpa TuxLab i el Projecte 
Coco, una comunicació comunitària a 
través del podcasting, projecte a càrrec 

de l’Associació Districte Apatxe. Per fina-
litzar la trobada, es realitzarà una marató 
d’escaneig de fotografies impreses anti-
gues, que tothom que ho desitgi ho podrà 
destinar a l’Arxiu Històric de Llefià. A més 
d’aquestes activitats, qui s’apropi podrà 
gaudir d’una exposició i una trobada amb 
jocs en MSX i retroinformàtica. MSX fou 
un microordinador durant les dècades 
dels anys 80 i 90, pensat a carregar jocs, 
programes i ampliacions de memòria.
El Fòrum TIC Social es tracta d’una jor-
nada dedicada a les noves tecnologies, 
que té la voluntat d’apropar-les a les en-
titats i veïns, i amb l’objectiu d’ésser un 
espai de trobada que permeti socialitzar 
experiències i coneixements de diferents 
projectes.

El Tanatori de Badalona inaugura 
el cicle d’exposicions “La història 
de Badalona a través dels seus 
personatges cèlebres”, un reco-
rregut pel passat més recent de 
la ciutat a partir de la vida de di-
versos homes i dones rellevants 
que hi van deixar empremta. La 
primera mostra d’aquest cicle 
obre les portes a l’espai de l’ofi-
cina d’atenció a les famílies que 

El badaloní Gerard 
Arqué, guanya l’Or en 
els Premis Delta 2018

El Tanatori inaugura la primera 
exposició sobre els personatges 
més rellevants de la ciutat

El paviment Trébol dissenyat 
pel badaloní Gerard Arqué i 
fabricat per Escofet 1886 ha 
guanyat el Delta d’Or en la ca-
tegoría de productes per a l’hà-
bitat exterior. Els Premis ADI 
2018, atorgats des del 1961, 
són els guardons que aglutinen 
els principals reconeixements 
en l’àmbit del disseny industrial 
i de producte del país. La rajola 
Trébol revela una interpretació 
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Pompas Fúnebres de Badalona 
(PFB – Serveis Funeraris) té al 
centre de Badalona (c/ Francesc 
Layret, 84).
Creat i impulsat per PFB - Serveis 
Funeraris en el marc del 15è ani-
versari del Tanatori de Badalona, 
el cicle “La història de Badalona 
a través dels seus personatges 
cèlebres” s’inaugura amb una 
primera mostra dedicada a tres 

personatges destacats de la ciu-
tat que van contribuir amb el seu 
llegat a documentar-ne la his-
tòria recent. Es tracta del fotògraf 
Francesc Domingo, el sacerdot i 
historiador Jaume Solà i l’histo-
riador i arqueòleg Josep Maria 
Cuyàs. “Amb aquesta iniciativa 
volem apropar a tots els badalo-
nins i badalonines algunes de les 
persones que més han marcat la 
història d’aquesta ciutat, l’any que 
commemorem 15 anys del Tana-
tori de Badalona i on fa més de 80 
anys va néixer el que avui és PFB” 
explica Ana Gassió, de PFB. Són 
diversos els personatges cèlebres 
que han nascut o viscut a Badalo-
na i hi han deixat una empremta 
rellevant, fins i tot més enllà de 
la ciutat. Des dels germans Trias 
i Pujol, l’actriu Margarida Xirgu 
o la mestra Joaquima Minguella, 
fins a l’actor i director de teatre 
Carles Sans.

de la naturalesa d’emocionant 
reduccionisme i elevada inten-
cionalitat poètica. El resultat és 
un bell paviment d’inspiració 
botànica i extraordinària versa-
tilitat d’agregació. 
La combinació dels tres hexà-
gons forma un trèvol amb la 
nervadura en alt relleu que li 
aporta excel·lents condicions 
antilliscants, així com una con-
fortable trepitjada.
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Jordi Fernández, una estrella NBA tapada
El dia a dia moltes vegades els afi-
cionats del bàsquet només segueixen 
l’ACB, l’Eurolliga o tot estirar l’NBA. 
De la millor lliga del món els aficionats 
tenen coneixement de les estrelles com 
és el cas, per exemple, de Ricky Rubio 
o dels germans Gasol. Però pocs par-
len, de moment, d’una de les estrelles 
tapades. Un dels meus ídols: Jordi 
Fernández. És un tècnic que no té el 
renom de molts altres de l’ACB però en 

sentirem a parlar. Per primera vegada 
s’ha convertit en el primer espanyol 
que dirigirà un equip NBA a la lliga 
d’estiu de las Vegas. Ho farà amb els 
Denver Nuggets. Fernández, de només 
35 anys, té molt futur i ja forma part 
de l’staff dels Nuggets. El futur està en 
les seves mans i l’aposta que va fer de 
marxar als Estats Units quan pocs o 
cap ho ha fet fa que es mereixi el premi. 
Felicitats doncs

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Ramon Calderé: “La meva prioritat és el Badalona”

Les tres temporades de 
Calderé al Badalona

 Li faria il·lusió tornar?
- Ja ho crec que em faria il·lusió. Van ser 
tres anys molt bons els que vaig viure en 
el Badalona. Vam guanyar dues lligues de 
tercera divisió, vam assolir un ascens a se-
gona B, vam guanyar una Copa Federació... 
Després d’allò, se’m va donar l’oportunitat 
de fitxar pel Barça B. Però, per circumstàn-
cies que ara no vénen al cas, no hi vaig anar.

- Si tornés, trobaria un club ben dife-
rent...
- Ho sé. Miri, he viscut unes quantes tem-
porades amb molt bons resultats i uns 
quants ascensos. A Olot, a Burgos, a Terol... 
Aquest últim any no ha estat còmode, però 
m’ha servit per fer un bon aprenentatge. El 
cas és que he rebut algunes ofertes, però la 
possibilitat de venir al Badalona és la que 
més m’agrada. M’ha trucat algun equip de 
segona B de fora de Catalunya, però pre-
fereixo esperar el Badalona. Sóc conscient 
que només sóc un candidat, i que n’hi ha 
d’altres molt bons, però m’estimo més es-
perar el Badalona.

- Queda clar que la seva prioritat és el 
Badalona.
- Si, així de clar. He estat en molts llocs, 
arreu de l’estat i també a l’estranger. A Cas-
telló, Burgos, Terol, Palència, Salamanca... 

Ramon Maria Calderé va entrenar el Ba-
dalona durant la passada dècada, entre 
els anys 2002 i 2005. Les dues primeres 
temporades, a tercera divisió, l’equip va 
ser campió, amb 75 i 74 punts respec-
tivament, i dels 76 partits de temporada 
regular que va jugar en va guanyar 42, en 
va empatar 23 i en va perdre 11, marcant 
123 gols i encaixant 67. En la primera 
temporada, la segona B es va escapar 
davant el Linares. Aquell any va pujar el 
Girona, que en la lliga havia acabat se-
gon. El curs 2003/04, per fi, s’assoliria 
l’esperat ascens, amb una eliminatòria 
final èpica davant el Vila-real B. Aquella 
temporada, l’equip també va ser campió 
de la copa Federació, superant en la final 
el Villanueva de Còrdova (0-0 allà i 4-1 a 

Foto: Oriol Duran / L’Esportiu

Foto: L’Esportiu

M’ha trucat algun 
equip de segona B 
de fora de Catalunya, 
però prefereixo 
esperar el Badalona

Sóc conscient 
que només sóc un 
candidat, i que n’hi ha 
d’altres molt bons

Vaig fer segon del Tintin Màrquez a Bèlgica, 
però no em vaig adaptar. En fi, he voltat tant 
que ja tinc ganes de tornar a casa. Visc a 
Cambrils, les meves filles viuen i estudien 
a Barcelona, em ve de gust treballar a Ca-
talunya.

- Ha vist l’Estadi Municipal de Bada-
lona?
- Sí, quan vaig tornar de Bèlgica va coin-
cidir que l’Olot visitava Badalona i hi vaig 
anar. Em va encantar, és un estadi especta-
cular. Recordo que quan vaig ser entrenador 
del Badalona vam posar la primera pedra!

- Que li sembla la feina de l’últim en-
trenador del Badalona, Manolo Gonzá-
lez?
- Ha fet una tasca impressionant i ha deixat 
el llistó molt alt per qui ocupi el seu lloc. És 
per felicitar-lo.

- És un tipus amb caràcter, més o 
menys com vostè.
- Miri, he trobat un ajudant impressio-
nant, en Marc Cabestany. Un professional 
impecable. És el meu coach personal i el 
meu segon entrenador. Una joia que m’ha 
canviat de manera important. La imatge del 
Calderé d’anys enrere, amb aquell caràcter 
tan arrauxat, ja no existeix. La passió és 

Al tancament d’aquesta edició el CF Badalona no havia anunciat quin serà el seu nou entrenador. Tots els indicis 
assenyalen, però, a Ramon Maria Calderé i és per això que hem volgut parlar amb ell. El de Vila-rodona tornaria 
encantat a Badalona, on va entrenar entre el 2002 i el 2005, tres anys plens d’èxits culminats amb un ascens històric

l’Avinguda de Navarra).
A segona B, Calderé va dirigir el Ba-
dalona la temporada 2004/05 i l’equip 
escapulat va acabar en novena posició, 
amb 13 victòries, 11 empats i 14 derro-
tes; 39 gols marcats i 38 encaixats. A 
la copa, l’Utebo va caure en la primera 
eliminatòria (1-0 allà i 5-0 a Badalona) 
i el Llevant va ser un obstacle insalvable 
en la segona. Amb tot, el Badalona va re-
sistir durant 120 minuts davant el primer 
equip granota, a l’Avinguda de Navarra, 
i l’eliminatòria, que era a partit únic, es 
va decidir als penals. En aquell partit, 
a la banqueta visitant va seure Bernd 
Schuster, company de Calderé al Barça, 
i damunt la gespa hi havia Luis Rubiales, 
avui president de la federació espanyola.

Del 29/06 al 05/07/2018Núm. 619

la mateixa, però sóc més autocritic. Sóc 
passional, competitiu i guanyador, però ara 
sóc també més calmat. M’ha anat molt bé, 
a Olot i a Burgos he treballat amb ell i m’ha 
ajudat molt. Que pugui treballar amb ell és 
la única condició que posaria per venir al 
Badalona.

- Sembla que, sigui qui sigui l’entre-
nador del Badalona, hi ha tres juga-
dors als quals el club oferirà la reno-
vació de manera immediata: Miquel 
Robusté, Sergio Maestre i Ismael Mo-
yano. Li agraden aquests futbolistes?
- Sí, m’agraden, i em sembla molt bé que 
siguin prioritaris. En el cas que sigui el 
pròxim entrenador del Badalona, he pensat 
a poder incorporar altres. Tot dependrà del 
pressupost, per descomptat.

Joel Parra, Arturs Zagars, Pep Busquets i Dídac Cuevas l’acompanyaran a la LEB Or

Un any després de deixar la relació en 
“stand-by”, el Joventut i el CB Prat re-
prendran la seva vinculació la tempo-
rada vinent. D’aquesta manera, el club 
verd-i-negre aposta per tornar a comp-
tar amb un equip vinculat a la LEB Or 
on els joves de planter puguin gaudir 
de minuts en una categoria del màxim 
nivell. Els dos clubs van unir els seus 
esforços la temporada 2004/2005 i 
van mantenir la vinculació fins al curs 
passat, quan van decidir separar mo-
mentàniament els seus camins. Durant 
aquests 13 anys de vinculació, fins a 
21 jugadors han debutat amb el primer 
equip verd-i-negre a l’ACB.
Amb aquest nou acord, Dani Miret 
deixarà el júnior verd-i-negre per fer 
el salt a la LEB Or i dirigir el Prat, amb 

La Penya i el Prat reprenen la seva vinculació
i Dani Miret serà el nou tècnic de l’equip pratenc

l’objectiu de seguir treballant amb els jo-
ves que pugen amb ell des del júnior. Així, 
Joel Parra, Arturs Zagars, Pep Busquets i 

Dani Miret. / Foto: Alberto Nevado /FexB

El Mini A de la Penya va guanyar la Copa 
d’Espanya aleví. En la primera fase, els verd-
i-negres es van imposar al CB Palo (65-15), 
al Tau Castelló (101-54) i a El Olivar (86-90), 
assolint la primera posició del grup 1. Ja en 
quarts de final els jugadors d’Héctor Sánchez 

El Mini A es proclama campió
de la copa d’Espanya aleví

Els campions / mhlsports.com

Dídac Cuevas defensaran la samarreta del 
Prat la temporada vinent, on coincidiran 
amb Marc Blanch, Pep Ortega i Gerbert 
Martí, que seguiran un any més al conjunt 
pratenc. Pol Molins, pel seu cantó,  podria 
anar cedit a un altre equip, tenint en comp-
te que també juga de base, com Zagars i 
Cuevas, i no hi hauria prou minuts per a 
tots al Prat. Arnau Parrado també pot anar 
cedit, mentre que Manel Signes podria ju-
gar a l’Arenys. 

Acord amb Sharp - Servof
D’altra banda, la Penya ha tancat aquesta 
setmana un acord amb l’empresa multina-
cional japonesa Sharp perquè es conver-
teixi en nou proveïdor oficial de l’entitat 
per a la temporada 2018-19. L’acord, for-
malitzat conjuntament amb l’empresa Ser-
vicios Ofimáticos Barcelona S.L, propor-
cionarà material i serveis ofimàtics al club 
i una pantalla interactiva tàctil per millorar 
la preparació dels partits del primer equip.

es van desfer de l’Obradoiro (88-37), mentre 
que en semifinals el duel amb l’Estudiantes 
va ser molt més igualat (88-80). Ja en la 
final, la Penya va tombar els amfitrions, el 
València Basket (101-75). Miquel Llompart 
es va endur el guardó d’MVP del torneig. 
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En les proves de 400 i 800 lliure, 200 estils i 200 papallona

Toni Santiago - redaccio@diaridebadalona.com POLIESPORTIU

Del 24 agost al 2 de setembre, la ciutat de 
Badalona serà la seu oficial del 75è Campio-
nat d’Espanya de Patí de Vela,  en la categoria 
sènior, organitzat pel Club Natació Badalona i 
la Delegació de la Reial Federació Espanyola 
de Vela, amb la col·laboració de l’Associació 
Nacional de la Classe Patí de Vela i la Fede-
ració Catalana de Vela. També, les aigües ba-
dalonines acolliran el 13è Campionat de Patí 
de Vela en la categoria júnior durant aquestes 
dates. Les inscripcions per als participants ja 
estan obertes a través del web www.cnbada-
lona.cat i tots els regatistes hauran d’estar en 
possessió de la llicència federativa.

Badalona, seu 
del Campionat 
d’Espanya de 
Patí de Vela

Dos ors i dues plates per a Mireia 
Belmonte en els Jocs de Tarragona

La badalonina Mireia Belmonte es va estre-
nar en els Jocs Mediterranis de Tarragona 
2018 assolint una medalla de plata en la 

modalitat dels 800 metres lliure, amb un 
temps de 8:26.55,durant la jornada del 
dissabte 23 de juny, mentre que la italiana 

Simona Quadarella es va imposar campiona 
amb 8:21,44. Una hora més tard, Belmonte 
va tornar a ficar-se a l’aigua per nadar els 
400  metres lliure, on va tenir un intens 
duel amb la mateixa Quadarella, que va 
tornar a acabar portant-se l’or amb només 
19 centèsimes abans que la badalonina, 
aconseguint així Belmonte la seva segona 
plata a Tarragona. Després d’aquestes dues 
medalles, li esperava la prova de 400 estils, 
on va quedar penúltima, una posició que 
li va provocar renunciar a participar en els 
4x200 lliure.
Diumenge, la badalonina, que va reconèixer 
que no es trobava al màxim nivell, va assolir 
la medalla d’or als 200 estils amb un crono 
de 2:11.66 i dilluns també l’or a la prova 
de 200 papallona amb un temps de 2:07.80. 
En total, la badalonina Mireia Belmonte ha 
aconseguit quatre medalles de sis proves, i 
ara ja té el cap a l’Europeu de Glasgow, que 
se celebrarà en el mes d’agost.Foto: COE

Foto: Arxiu
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‘Pascu’ i Morera arrenquen el somni de futbol 
platja amb el Roses

El CB Coalci Sant Josep 2018-2019 
agafa forma

El canvi de gespa de Badalona Sud, 
un trencaclosques sense solució

Les jugadores del Seagull disputaran aquest estiu la Copa Catalunya Sergi Vives iniciarà la quarta temporada al capdavant del primer equip

El Young Talent porta tres anys sol·licitant una nova superficie

Foto: Arxiu

Foto: Sant Josep

Foto: M. Exposito

La direcció esportiva del CB Coalci Sant 
Josep no s’atura per vacances i l’entitat 
badalonina ja comença a confeccionar el 
grup que competirà a Lliga EBA el pròxim 
curs. Després de tancar la temporada 2017-
2018 en una meritòria vuitena posició, al 
centre parroquial es desvetllen les prime-
res renovacions, incorporacions i baixes. 
En el primer capítol,  el pivot Antonio Ruiz 
renova el seu compromís amb el Sant Jo-
sep. En la seva primera temporada a EBA 
a Badalona, Ruiz ha disputat una mitjana 
de 24:47 minuts a pista, amb 10,3 punts, 
6,3 rebots i 10, 7 de valoració. L’adrianenc 
Adrià Meruelo també seguirà un any més 
sota les ordres de Sergi Vives. 6 punts, 3,3 
rebots i 6,3 rebots són els seus números de 
mitjana a pista.
L’escolta- aler Ally Guelle és el darrer juga-
dor de la generació del 97 que mantindrà 
el bloc jovent del Sant Josep. Va arribar fa 

Des de l’any 2006, els nens i nenes que ju-
guen a futbol al Municipal de Badalona Sud 
sempre ho han fet a la mateixa gespa. Més 
enllà del manteniment per part del Young 
Talent amb capital procedent del pressu-
post del club, principal arrendatari de la 
instal·lació, juntament amb els Dracs, el 
terreny de joc mai s’ha renovat. De fet, el 
cautxú ja comença a ser més visible que el 
verd característic d’un camp de futbol i els 
forats posen en perill la integritat física dels 
jugadors.
Des de l’entitat, la directiva acumula tres 
anys de converses i sol·licituds amb l’Ajun-
tament perquè el canvi es faci efectiu. 
Aquest estiu és la data que el Young Talent 
fixava perquè la nova gespa fos una realitat 
però el canvi de govern podria endarrerir a 
l’hivern (desembre) les obres. Més concre-
tament, la licitació de la reforma pràctica-
ment està tancada segons informen des de 
l’Ajuntament però encara no s’ha tret a con-

dos cursos del Vedruna i renovarà les seves 
credencials al centre parroquial després de 

curs públic perquè la remodelació pogués 
iniciar-se a partir de la segona quinzena de 
juliol. Qualsevol inici posterior endarreria 
el començament de les competicions i, en 
el pitjor dels casos, haurien de cercar altres 
instal·lacions per jugar.
“Si el canvi de gespa no es pot fer aquest 
estiu, que s’executi la remodelació dels ves-
tidors, la grada, el marcador, la megafonia, 
el reg...”, trasllada el directiu del club Diego 
Justicia al Diari de Badalona. El pressupost 
total de la remodelació és de 381.000 eu-
ros, 133.000 euros el canvi de vestidors i 
130.000 euros la nova gespa.

Llefià, darrera remodelació
A Badalona, sense tenir en compte l’Estadi 
Municipal, el Municipal de Llefià va ser el 
darrer camp de futbol on es va modificar la 
gespa (2015). Durant el període d’obres, els 
equips van haver de buscar nous escenaris 
d’entrenaments i disputa de partits. 

Un cop finalitzada la temporada, el Seagu-
ll continua sent protagonista de l’actualitat 
gràcies al bon rendiment ofert per algunes 
de les seves jugadores en una disciplina 
diferent: el futbol platja. Anna Pascul i Carla 
Morera són les dues integrants del Roses 
Platja, el combinat català que enlluerna a 
Espanya i Europa.
El proper compromís de l’equip dirigit per 
Xavier Reyes i Mònica Àriasi és la Copa Ca-
talunya, que es disputarà a Torredembarra el 
cap de setmana del 14 i 15 de juliol.
Amb la victòria en aquest torneig, les de la 
Costa Brava obtindrien el bitllet per parti-
cipar en la Copa Real Federación Española 
de Futbol, que és el nom que rebrà aquesta 
edició la Lliga espanyola. Per tant, per re-
petir els èxits de la temporada anterior, el 
Roses està obligat a guanyar la Copa Ca-
talunya per poder estar, el cap de setmana 
del 4 i 5 d’agost, a la competició estatal que 

tancar la seva primera participació a EBA. 
Edu Boja, la darrera incorporació després 

encara no se sap on es disputarà.
El Roses Platja va néixer el curs anterior i ja 
va participar en la Copa d’Espanya, amb un 
combinat format per jugadores que compe-
teixen a Segona Nacional i el passat mes de 
març va participar en un torneig internacio-
nal a Portugal, on van caure a quarts de final 
i van obtenir una sisena posició. ‘Pascu’ va 
obtenir el campionat de Catalunya el curs 
anterior, sense la participació de Morera. La 
davantera blava va disputar amb Espanya 
l’Europeu, l’Euro Beach Soccer Cup, on va 
tancar el torneig en cinquena posició.

Treure’s el regust amarg de 2017
En l’edició de la Lliga Nacional de Futbol 
Platja del curs anterior les ‘gavines’ van fre-
gar el títol. El Roses es quedava a un sol 
triomf de ser campió, però en l’enfrontament 
pel títol les blaves van caure derrotades per 
l’AIS Playa San Javier (2-4).

de patir el grup diverses lesions durant el 
curs, també firma per un curs més a Bada-
lona. Durant els 11 partits que va disputar 
al tram final, l’aler ha fet una mitjana de 
5,6 punts, 4,7 rebots i 5,9 de valoració. 
En el capítol d’incorporacions, el junior Víc-
tor Sánchez tindrà fitxa del primer equip tot 
i que aquesta campanya ja ha tingut minuts 
i rodatge a Lliga EBA. També s’incorpora a 
l’equip el base de 29 anys Jordi Costa, ti-
tular de l’equip santcugatenc i líder dins la 
pista des de l’estiu del 2016, quan va fitxar 
procedent del Mataró. 
Per la seva banda, Pedro Cuesta no se-
guirà a Sant Pep i buscarà nous reptes. 
Al cos tècnic, Sergi Vives iniciarà la quarta 
temporada al capdavant del primer equip, la 
23a al CB Coalci Sant Josep, amb el repte 
de consolidar l’equip a la categoria en la 
seva segona temporada a la quarta catego-
ria nacional. 

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comFUTBOL COMARCAL
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Abans d’expressar el què sents, respira fondo i mira de 
posar en ordre el què vols dir. Pots viure un període 
d’excessives emocions que vols manifestar però no 
saps com.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
És un bon moment per tu però hi ha algú que sembla 
disposat a fer-te les coses una mica més difícils. Si es 
tracta d’una persona de confiança, pots provar de fer-li 
veure.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Compte perquè l’amistat i els diners acostumen a no dur-
se massa bé. Si esperaves una millora salarial, ara hi ha 
bones possibilitats. Fas una bona inversió en salut.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Algú s’ha fixat en tu i sembla que t’ho farà saber però 
d’una manera poc clara o ambigua. Hi ha un misteri que 
estàs a punt de resoldre. El resultat et pot sorprendre 
força.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Entres en un període de celebracions o d’algunes tro-
bades familiars que et mostraràs més comunicatiu. Per 
algun motiu aquests dies t’hauràs de desplaçar una mica 
més.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Qüestions professionals segueixen donant-te algun mal 
de cap. Sembla que això durarà un temps. Serà millor 
acceptar-ho i no prendre’t algunes coses de manera tan 
personal.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Aquests dies pots sentir que has de fer cas al teu instint 
i no escoltar tant als altres. La relació amb els germans 
pot estar passant un moment d’evident transformació.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Tenies plans vers un tema de vital importància per tu, 
però pots fer-te enrere perquè has vist altres opcions 
que et semblen interessants. Tot et porta a replante-
jar-ho.

  Bessons (21/5 al 21/6)
En aquest moment et pot costar una mica més contro-
lar la dieta. Però, per altra banda, també pots ser més 
conscient del que menges i et mous entre el desig i la 
contenció.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Etapa d’introspecció. Valoraràs més la intimitat i pots 
mostrar-te més reservat del que és habitual. Saps que 
hi ha qüestions importants a la teva vida que han de 
canviar.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Assumptes laborals i legals poden ocupar bona part del 
teu pensament ara. Si estàs descontent amb el tracte de 
l’empresa, no descartaràs, si cal, emprendre accions 
legals.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
En l’amor les coses es poden donar. No deixis que la por 
ho espatlli. És probable que una mala experiència pas-
sada se’t faci present. Cal aprendre’n i obrir-se al nou.
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