
Platges
brutes

Entitats, 
empresaris i 
sindicats posen 
deures al nou 
govern            2, 3 i 4

La mala mar i la crescuda del 
Besòs provoquen un nou episodi 
d’acumulació de deixalles a l’aigua
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Que els dos principals partits de l’oposició 
actualment a l’Ajuntament -PP i Guanyem 
Badalona en Comú- estiguin a les antípo-
des pel que fa a la seva ideologia i a les 
polítiques que volen aplicar a la ciutat no 
fa que no puguin posar-se d’acord en les 
reclamacions que li fan al govern d’Àlex 
Pastor. Tant l’exalcaldessa com el líder de 
l’oposició li demanen al PSC que concreti 
quin és el pla de xoc que vol aplicar durant 
aquests 10 mesos que resten per a les elec-
cions municipals. Així ho van deixar palès 

L’oposició li reclama els 
detalls del pla de xoc

durant el primer ple municipal de Pastor 
com alcalde. Hem preguntat a tots els grups 
que ara es troben a l’oposició què li dema-
nen al govern del PSC i Units per Avançar.  
Si comencem amb el govern sortint, tant 
Guanyem com ERC i ICV-EUiA coincideixen 
en demanar-li al PSC que no bloquegi cap 
dels projectes que ells van posar en marxa 
i que molts haurien de materialitzar-se en 
breu. L’exalcaldessa Dolors Sabater enume-
ra 5 demandes que considera essencials. 
Com ja va fer abans del ple ordinari del mes 

1

2

Hi ha certa unanimitat a les entitats con-
sultades per aquest diari pel que fa al que 
esperen del nou alcalde de Badalona, Àlex 
Pastor. Són conscients que, en poc més de 
deu mesos, “es podrà fer poc” però també 
són prudents a l’hora de prejutjar un govern 
en minoria amb només 4 regidors. Els pre-
sidents d’entitats com la Federació d’Em-
presaris de Badalona, la Federació d’Asso-
ciacions de Veïns, Comissions Obreres i la 
Plataforma d’Afectats per la Crisi donen un 
vot de confiança al PSC i no entren a valorar 
la jugada que li ha fet a Dolors Sabater. Això 
sí, li reclamen a Pastor que els escolti més 
i que doni valor als òrgans de participació 
que va crear la seva antecessora.

Les entitats demanen 
al PSC que acabi el mandat 
amb més diàleg
Empresaris, sindicats i entitats cíviques també reclamen que no 
es deixi perdre la feina començada pel govern de Dolors Sabater

Julio Molina, president de la FAVB, demana 
a Pastor que aprofundeixi en la participació 
i que reuneixi “d’una vegada” el Consell de 
Ciutat, que no s’ha celebrat en més de deu 
anys. “És allà on tots ens veiem les cares i 
on cada entitat fa les seves propostes per 
saber quin camí hem de fer”. Amb els tres 
anys de Dolors Sabater, la federació d’enti-
tats veïnals no se’n va sortir. Molina confia 
que el PSC posi fil a l’agulla als 14 punts 
que la FAVB va estipular com a prioritaris en 
un document que no va subscriure el par-
tit de l’alcaldessa. Es tracta d’assignatures 
pendents difícils de resoldre en 10 mesos, 
com el soterrament de la via del tren, l’eli-
minació de la C31 com a barrera, la con-

nexió amb Can Ruti, el perllongament de la 
L1 o un parc públic d’habitatge. En aquesta 
mateixa línia, es pronuncia el president de 
la Federació d’Empresaris de Badalona, 
Josep Maria Puente, que aplaudeix que 
l’anterior alcaldessa liderés la recuperació 
del Consell Econòmic i Social però li critica 
que no fos efectiu. “S’ha fet molt poca cosa 
en el Consell i el govern de Sabater no ens 
va tenir mai gaire en compte”, ha explicat 
Puente. Posa com exemple les obres pre-
vistes aquest estiu als polígons com el de 
Badalona Sud: “Volem que el nou govern 
ens pregunti sobre com fer-les perquè s’ha 
de tallar el carrer Indústria i diverses em-
preses en patiran les conseqüències”. El 

sindicat Comissions Obreres és més benè-
vol amb Sabater i el seu representant a la 
comarca, Ovidi Huertas, només espera que 
“no s’aturi la feina feta en aquests 3 anys 
i que se segueixi invertint en la modernit-
zació dels polígons industrials”. La PAC, 
l’entitat que va acampar més d’un mes a la 
Plaça de la Vila per reclamar solucions als 
problemes d’habitatge exigeix canvis per-
què en aquests 3 anys “no s’ha fet tot el que 
es podia per tenir un parc públic de lloguer 
social”. Són paraules de l’activista Armonia 
Díaz que confia que el PSC inverteixi “amb 
rapidesa” els 8 milions d’euros promesos 
per Dolors Sabater per comprar pisos per a 
famílies necessitades. 

Un govern en minoria per a 10 mesos
Les mateixes entitats tenen seriosos dubtes 

1- El 9 de novembre de 2017, la FAVB va presentar els 14 reptes de Badalona / FAVB 
2- Al setembre de 2017, la PAC va iniciar 37 dies d’acampada a la Plaça de la Vila /PAC

sobre què es podrà fer amb un govern de 
tan sols 4 regidors. “Amb 8 o 9 regidors la 
ciutat es pot paralitzar igual -apunta el líder 
veïnal Julio Molina-. El problema no és el 
nombre de regidors sinó la falta de suports 
al ple”. Des de la FEB, Puente també creu 
que els regidors no tenen perquè ser un 
problema “si són capaços de fer cas als 
tècnics i d’envoltar-se d’un bon equip pro-
fessional”. La PAC sí que considera que és 
“molt difícil” dur a terme accions importants 
amb 4 regidors al govern. CCOO se suma 
al pronòstic assegurant que serà impossi-
ble fer “canvis de calat” a la ciutat, sobretot 
pel poc temps de què disposa l’equip d’Àlex 
Pastor. El sindicalista Ovidi Huertas, però, 
recorda que a les ciutats l’alcalde concentra 
el poder executiu i que només delega algu-
nes funcions en els regidors. 
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Primer ple municipal d’Àlex Pastor com a alcalde / Ajunt. Badalona

donar un vot de confiança al go-
vern però creu que no faran “cap 
política nova ni cap canvi ja que 
de moment només es passegen i 
es fan fotos”. Una sensació sem-
blant és la que té el PDeCAT. “Amb 
4 regidors és complicat gestionar 
tot el que representa el volum de 
l’administració”, diu Pere Martí-
nez, per això creu que no tindran 
temps d’aplicar gaires polítiques 
noves. Tot i això, Martínez aprofita 
la demanda al PSC per retreure 
al govern sortint allò que no han 
desenvolupat del Pla Recupera. El 
PDeCAT també reclama millores 
en els departaments de l’Ajunta-
ment que no funcionen i que han 
alentit la gestió. Pel que fa al seu 
company de grup municipal, Jordi 
Subirana, que ha entrat al govern 
del PSC, Martínez recorda que “ja 
fa molt temps que treballen de 
manera independent”. L’exregido-
ra socialista, Conxa Botey, consi-
dera imprescindible “la presència 
als carrers” i que s’avaluï la neteja 
i manteniment de la via pública. 
També li demana a aquells que 
van ser companys de partit que in-

quals en tenia competència. Àlex 
Mañas vol que el PSC treballi per 
aconseguir la descontaminació 
del litoral i el trasllat definitiu del 

de juny, Guanyem demana que es 
presenti el pressupost que l’ante-
rior govern va portar a aprovació -i 
que el PSC, PP i Cs van tombar-. 
Sabater reclama a Pastor “que no 
perdi el temps”; que es prioritzin 
els drets universals com el culte, 
l’habitatge o l’escola pública i “no 
fer cap pas enrere” en la mobilitat 
sostenible. A la de “no bloquejar 
els projectes en marxa”, Dolors 
Sabater també hi suma “fer polí-
tiques pensant en tota la ciutat i 
no en interessos electoralistes”. 
Si ens centrem en projectes més 
concrets, ERC es mostra preocu-
pat pel futur de Badalona Capaç i 
la defensa del Turó de l’Enric per 
evitar que s’hi instal·li un tanatori. 
Oriol Lladó assegura que estaven 
en converses amb el propietari del 
terreny. Lladó també tem per les 
“agendes ocultes” en referència a 
les exigències que el PP pot ha-
ver fet al PSC a canvi de donar-li 
suport en la moció de censura. El 
tercer soci de govern, ICV-EUiA, 
se centra en els aspectes dels 

verteixin en habitatge social. I els 
dos grups que van signar la moció 
de censura creuen que 10 mesos 
no és temps suficient per aplicar 
gaires canvis a Badalona. Tot i 
així, el líder de l’oposició Xavier 
Garcia Albiol li demana a l’alcalde 
que freni “el deteriorament de la 
ciutat després del regal que li va 
fer a la CUP al 2015”. “Crec que el 
PSC ha escarmentat”, diu Albiol, i 
li demanem que prioritzi aspectes 
com la seguretat i el manteniment 
de la via pública. Pel que fa als re-
trets d’altres grups sobre el pacte 
“ocult” que poden tenir PP i PSC, 
Garcia Albiol es mostra contun-
dent: “l’acord no té lletra petita, 
aquest és un govern de transició”. 
Juan Miguel López de Ciutadans li 
fa tres peticions al govern: que no 
s’apugin els impostos, que els trà-
mits de l’administració es puguin 
fer en català i castellà i més trans-
parència municipal. “Hi ha temes 
paralitzats. No es podran resoldre, 
però almenys s’han d’encaminar” 
afirma López en referència als rea-
llotjaments dels afectats pel lateral 
de la C31 o Badalona Capaç. 

col·lector. La reactivació econò-
mica és el segon aspecte que els 
ecosocialistes esperen que es 
tingui en compte. Mañas assegura 

EL GOVERN ANUNCIA LES PRIMERES PROPOSTES PER A AQUEST MANDAT

En aquests 15 dies de nou 
govern, l’alcalde i els nous re-
gidors s’han mostrat especial-
ment prudents a l’hora d’expli-
car el seu pla de govern. En les 
diverses entrevistes als mitjans 
locals, Àlex Pastor només ha 
avançat que té la intenció de fer 
el projecte executiu de l’escola 
bressol de Montigalà per poder 
iniciar les obres en un futur. 
Teresa González, la nova res-
ponsable d’Habitatge, diu que 
s’ha d’aprendre de ciutats com 
Santa Coloma o Mataró per tro-
bar la manera de donar ajuts a 
les famílies que no poden pagar 
el lloguer. Sobre com ampliar el 
parc d’habitatge públic, Gonzá-

lez aposta per aconseguir pisos  
per tanteig i retracte. Pel que fa a 
la seguretat, el regidor d’Units per 
Avançar, Jordi Subirana, només 
s’ha limitat a dir que no seguirà la 
línia de Sabater i que “s’han de po-
sar més policies als carrers”. Tot i 
que l’especialitat de Subirana és el 
comerç i que va ser-ne el regidor 
durant tot un mandat, en aquesta 
nova etapa tan sols ha confirmat 
que treballarà per desbloquejar 
alguns dels projectes de remode-
lació dels mercats municipals. El 
que ja tenia partida assignada, el 
Maignon, sembla que serà el més 
difícil tenint en compte la poca 
predisposició de l’empresa públi-
ca Mercasa.    

Reunió de traspàs entre l’alcalde Àlex Pastor  i l’exalcaldessa Dolors 
Sabater / Ajuntament de Badalona
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Més diàleg i que res s’aturi
Aquesta setmana hem demanat a entitats empresa-
ris i sindicats que facin la seva particular “Carta als 
Reis” per al nou govern de la ciutat. Més diàleg i que 
no es deixi perdre la feina feta per l’anterior equip 
de govern de Dolors Sabater són dues de les peti-
cions dirigides al nou alcalde Àlex Pastor i al seu 
equip. Tothom és conscient que els 10 mesos que 
queden fins a les eleccions no donen gaire marge i 
que governar amb només 4 regidors no és l’escenari 
més idoni, però per damunt de tot hi ha un deno-

minador comú: cal seguir avançant en tots els projectes, 
arrencar-ne de nous i evitar de totes totes que la paral·lisi 
s’instal·li a l’administració en aquest període de temps. 
Els ciutadans no volen que la picabaralla política i el pe-
ríode prelectoral afectin l’acció del dia a dia. Badalona no 
s’ho pot permetre. Caldrà parlar molt, perquè la fragmen-
tació del mapa polític i la situació de minoria en el Ple del 
nou govern obliga a asseure’s a la taula tant si com no, i  
aquest és el repte que tenen plantejat tots els grups amb 
representació al consistori. El diàleg ha de ser efectiu i 

EDITORIAL

no només una paraula buida. I ha de tenir en compte, 
també, totes les veus, perquè la participació ciutadana 
també és fonamental per triar quina és la ciutat que 
volem.  
La influència de la política catalana i estatal, a més, no 
pot servir d’excusa ni pot contaminar absolutament el 
debat polític a nivell local. Malauradament ha passat i 
segueix passant i tothom hi ha sucat pa en algun mo-
ment. Badalona i el benestar dels seus ciutadans, però, 
no pot quedar en un segon pla.

Les platges de Badalona viuen un altre 
cap de setmana negre per culpa de la brutícia
La crescuda del Riu Besòs i la mala mar compliquen la situació 

La temporada de platja no ha co-
mençat enguany amb gaire bon 
peu a Badalona. Els episodis de 
brutícia estan sovintejant més 
del compte i el cap de setmana 
passat les xarxes socials van 
tornar a bullir pel mal estat de 
l’aigua, de nou plena de deixa-
lles. Un estat lamentable que 
també va afectar zones de Mont-
gat. 
La mala mar i la crescuda del Riu 
Besós, que baixa molt més ple 
per les nombroses pluges que 
han caigut en els darrers me-
sos, han contribuït negativament 
perquè es produeixin aquests 
episodis. En dies de forta maror 
la brutícia torna arran de costa i 
s’acumula també a la sorra. 
Dimarts, des de l’AMB, es va 
indicar que el litorial havia re-
cuperat la normalitat, tot i que 

el dilluns encara molts usuaris 
seguien expressant la seva in-
dignació a través de les xarxes 
pel mal estat de l’aigua, que se-
guia molt bruta. En molts dels 
missatges els banyistes apun-
taven directament a les adminis-
tracions, davant d’una situació 
que s’està repetint massa sovint. 
Caldrà veure què passa en els 
propers dies i si es produeixen 
nous episodis, ja que no es des-
carta que aquesta situació sigui 
una constant aquest estiu. 
Per conèixer l’estat de les plat-
ges en temps real es pot consul-
tar el compte de Twitter @Plat-
gesBadalona, tot i que alguns 
usuaris també han criticat que 
sovint la informació arriba cap al 
migdia, massa tard per a molts 
banyistes que van a la platja pel 
matí a primera hora.     Foto: Edu Monterde

en una reunió de la Mesa d’Emergències 
Socials de Badalona en la que s’han trac-
tat qüestions en matèria d’habitatge. La 1a 
tinenta d’alcaldia i regidora de Recursos 
interns, participació i habitatge, Teresa 
González, va explicar que des de l’1 de 
gener de 2015 l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya ha ofert a l’Ajuntament 554 pi-

sos per tanteig i retracte “dels quals l’an-
terior govern no va comprar cap”. Gonzá-
lez ha considerat que “és incomprensible 
que hi hagi un centenar de famílies bada-
lonines amb dret d’aconseguir habitatge 
social i l’anterior govern no hagi adquirit 
ni un sol dels habitatges oferts per la Ge-
neralitat”.

L’Ajuntament de Badalona ha adjudicat sis 
pisos perquè sis famílies que es troben en 
situació de vulnerabilitat puguin tenir un 
habitatge digne. D’aquests pisos, quatre 
pertanyien a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i dos són de propietat munici-
pal, que han estat reformats per Engestur. 
La decisió s’ha consensuat aquest dijous 

L’Ajuntament adjudica sis pisos 
per a famílies en situació de vulnerabilitat

Foto: Ajuntament de Badalona
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cle de combustió.
• L’oferta reduïda d’infraestructura de 
càrrega fora de les ciutats.
• Plans d’ajuda poc estables i se solen 
esgotar ràpidament.
• La informació que els concessionaris 
donen és encara escassa i els terminis de 
lliurament llargs.
• L’oferta de models elèctrics no és com-
parable a la de vehicles de combustió.

blog.racc.cat - Miguel A. Sánchez

Si agafem la calculadora i su-
mem aquestes partides, s’acu-
mula un estalvi d’entre 7.000 i 
gairebé 30.000 euros en funció 
del tipus de vehicle, la seva vida 
útil i els quilòmetres recorreguts 
a l’any. La qual cosa compensa-
ria el cost inicial més elevat.

En un plat de la balança, el preu mitjà 
d’un vehicle elèctric pot arribar a do-
blar el cost d’un vehicle convencional.
A l’altre costat de la balança...
Ajudes a la compra de 5.500€ per un 
elèctric amb més de 72 km d’autonomia.
• Estalvi d’entre dues i quatre vegades 
més en consum.
Un 30% menys en manteniment.
• Exempts de pagar peatges a les vies 
gestionades per segons quines adminis-
tracions.
• Aparcament gratuït en moltes ciutats.
• Reduccions totals o parcials en deter-
minats impostos...

Aleshores, per què els elèctrics su-
posen només un 0,6% de les matri-
culacions a Espanya?
Després d’analitzar els avantatges, l’estu-
di del RACC El vehicle elèctric i el seu 
potencial de creixement intenta respon-
dre a aquesta pregunta:
• Inversió inicial més elevada i els usua-
ris no acostumen a tenir en compte el 
cost acumulat durant tota la vida útil.
• L’autonomia és inferior a la d’un vehi-

És l’hora de comprar-se 
un cotxe elèctric?

5 anys i 8 mesos de presó per l’ex alcalde 
de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz
El socialista és un dels principals acusats de l’Operació Pretòria

L’Audiència espanyola ha 
fet pública la sentència dels 
onze acusats del cas Pre-
tòria per operacions urba-
nístiques il·lícites entre els 
anys 2002 i 2009 a Santa 
Coloma de Gramenet, Sant 
Andreu de Llavaneres i Ba-
dalona. Ha condemnat l’ex 
alcalde de Santa Coloma, 
Bartomeu Muñoz, a cinc 
anys i nou mesos de presó 
i una multa de 3,4 milions 
d’euros per l’operació Palla-
resa, aprovada l’any 2001 i 
relacionada amb la creació 
d’un centre comercial, ho-
tels i habitatges. També ha 
condemnat a l’ex-diputat del 
PSC i ex-soci de l’ex-batlle 

Luis García ‘Luigi’ per delic-
tes de tràfic d’influències, 
blanqueig de capitals, su-
born i falsedat en document 
oficial, amb set anys de pre-
só i 14,1 milions d’euros. 
Luis Garcia ‘Luigi’ va man-
tenir entre el 1980 i el 1988 
fluides relacions personals i 
d’antiga militància política 
amb diversos càrrecs pú-
blics que li permetien ac-
tuar com a “aconseguidor”, 
“facilitador” o “mitjancer”. 
A Santa Coloma de Grame-
net es va valer de l’amistat 
amb l’alcalde per assumir 
la direcció dels concursos 
i adjudicacions públiques i 
en els processos de modi-

ficació urbanística. “Apro-
fitant l’ascendència que li 
proporcionaven les estretes 
relacions d’amistat personal 
id’antiga militància políti-
ca que l’unien a Bartomeu 
Muñoz i Manuel Dobarco, 
tinent d’alcalde en l’àrea 
d’urbanisme, va aconseguir 
ostentar durant el període 
en el qual es va desenvolu-
par la denominada pperació 
Pallaresa un domini fàctic 
sobre les decisions muni-
cipals, especialment en els 
expedients d’adjudicació 
de concursos i processos 
de modificació urbanística 
i així va influir de manera 
continuada tant sobre l’al-
calde Muñoz com sobre el 
regidor Dobarco”, afirma la 

resolució.  La sentència de-
talla com, de la mateixa ma-
nera, Luis García va influir 
sobre el regidor d’Urbanis-
me de Sant Andreu per diri-
gir la modificació urbanísti-
ca produïda a les finques de 
l’operació Niesma.
Pel que fa a Badalona, Gar-
cía va exercir la seva in-
fluència sobre el conseller 
delegat de la societat pú-
blica Marina Badalona per 
prendre part en l’anomenada 
operació Badalona i en al-
tres càrrecs que van perme-
tre que una finca edificable 
situada en un lloc estratègic 
del port passés en mans 
d’inversors particulars que 
van obtenir una gran plus-
vàlua en la seva revenda.L’ex alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz durant un discurs

Cas pretòria

anys, al juliol del 2016, a l’Ajuntament de 
Montgat, on la Policia Nacional va inves-
tigar els suposats tripijocs en els con-
tractes municipals per a la instal·lació de 
radars de trànsit a la carretera nacional II.

Tiana demana respectar la pre-
sumpció d’innocència del cap de la 
Policia Local
L’Ajuntament de Tiana ha demanat que 
es respecti la presumpció d’innocència 
del cap de la Policia Local del municipi, 
investigat per la seva presumpta relació 
en una xarxa de frau en la contractació 
dels serveis d’Aplicacions Gespol per 
part de diversos municipis. A través d’un 
comunicat, el consistori demana “evitar 
conductes que obstrueixin l’acció judi-
cial i policial en una instrucció que es 
troba actualment sota secret de sumari”, 
alhora que remarca que des de l’Ajunta-
ment s’està “col·laborant” amb la inves-
tigació, proporcionant la documentació 
sol·licitada.

La Policia Nacional ha posat en marxa 
una operació en ajuntaments d’una dese-
na de comunitats autònomes, per la pre-
sumpta contractació irregular de serveis 
informàtics relacionats amb la seguretat 
viària. Es tracta d’una actuació de la Uni-
tat de Delinqüència Econòmica i Fiscal 
(UDEF) de la Policia Nacional ordenada 
pel jutjat d’instrucció número 2 de Bada-
lona a instàncies de la Fiscalia Antico-
rrupció. S’investiguen els suposats de-
lictes de prevaricació administrativa, frau 
a l’administració pública, malversació de 
diners públics, tràfic d’influències, reve-
lació d’informació privilegiada, falsedat 
documental, suborn, alteració de preus 
de concurs públic i pertinença a organit-
zació criminal. S’han autoritzat registres 
en 22 ajuntaments, entre ells Tiana.  En 
concret, s’han fet 4 detencions a Catalun-
ya i 10 a la resta de l’estat. A Tiana, no 
s’ha fet cap detenció, però si s’investiga 
el cap de la Policia Local i exregidor de 
Montgat. De fet, l’operatiu té origen fa 2 

L’ajuntament de Tiana, 
investigat per presumpta 
contractació irregular
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El president del grup municipal de Ciutadans, 
Juan Miguel López, regidor del Districte 2
Així es va comunicar durant la ronda de contactes entre PSC i Ciutadans

Foto: Twitter Ciutadans

El PSC ha començat la ronda de contactes 
amb els diferents grups municipals que 
tenen representació a l’Ajuntament. Tal i 
com va anunciar l’alcalde Àlex Pastor du-
rant el seu discurs al ple d’investidura, era 
important reunir-se amb tots els partits. El 
primer dia ho va fer amb el PP, Ciutadans i 
la regidora no adscrita Contxa Botey. Dime-
cres amb el PDeCat i Iniciativa i dijous amb 
Guanyem Badalona en Comú i ERC. Pel que 
fa  a la reunió amb Ciutadans, cal destacar 
el nou càrrec de Juan Miguel López, que 

passarà a ser regidor del Districte 2 de la 
ciutat. El regidor taronja ha comentat que 
després de treure als independentistes de 
l’alcaldia i el canvi de govern, Cs entén que 
“ha de complir el seu compromís aportant 
estabilitat” i col·laborarà com a regidor del 
districte 2 per “realitzar una política útil que 
millori la qualitat de vida dels veïns”. López 
també ha assegurat que “veuria positiu que 
els impostos i taxes municipals no aug-
mentessin i que es millorarà la pàgina web 
municipal per augmentar la transparència”

Foto: Twitter Dolors Sabater

lors Sabater pugui repetir un mandat més 
com a cap de llista de la confluència muni-
cipalista. Guanyem Badalona en Comú tam-
bé ha reafirmat la candidatura de Sabater 
per liderar un front més ampli, d’esquerres 
i republicà de cara al 2019. L’objectiu és, 
segons els portaveus de l’organització, con-
solidar el “bloc antifeixista que vetlli per la 
defensa dels drets i les llibertats polítiques, 
i que planti cara al racisme”

L’assemblea va acordar per unanimitat que 
l’alcaldessa Dolors Sabater encapçali de 
nou el projecte de Guanyem Badalona en 
Comú al maig del 2019. L’organització va 
aprovar un canvi en el seu codi ètic que fa 
possible que qualsevol càrrec electe pot 
formar part d’una llista electoral un mandat 
més, sempre que sigui amb l’aval previ de 
l’assemblea. Allà mateix, es va acceptar, 
també per unanimitat, la proposta que Do-

Dolors Sabater liderarà la 
llista electoral el 2019
Ho ha decidit l’assemblea de Guanyem
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S’ampliaran el Col·legi Salesià de Sant Domènec Savio i l’escola Maristes Champagnat

Aprovada l’ampliació o nova construcció 
de tres centres educatius al Barcelonès

La Comissió territorial d’urba-
nisme de l’àmbit metropolità 
de Barcelona, presidida pel se-
cretari d’Hàbitat Urbà i Territori, 
Agustí Serra, ha aprovat defi-
nitivament avui tres projectes 
d’ampliació o nova construcció 
de centres educatius al Bar-
celonès, que reforcen l’oferta 
d’ensenyament reglat. Així, a 
Badalona es dona llum verda 
a l’ampliació de dues escoles. 
La primera és el Col·legi Sale-
sià de Sant Domènec Calvo, en 
l’illa delimitada pels carrers de 
Maria Auxiliadora, de la Repú-
blica, d’Alfons XII i de Guifré, 
al barri del Gorg. El centre, 
amb 1.200 alumnes, té una 
superfície construïda de 8.233 
m2, que podrà ampliar fins 
als 17.280 m2. Inicialment es 
preveu construir un nou edifici 
paral·lel al principal, sobre el Foto: Web Maristes Champagnat Badalona

carrer Alfons XII, i, a llarg ter-
mini, es proposen dues cons-
truccions més que deixaran 
espai al centre per a una pista 
de futbol 7. També a Badalona, 
s’ha aprovat el projecte d’am-
pliació de l’escola Maristes 
Champagnat, al carrer del Tem-
ple, situat en el barri del Cen-
tre, que ofereix educació infan-
til i primària. En aquest cas, es 
proposen dos nous edificis pa-
ral·lels, amb un pati al mig. Un 
d’ells acollirà, sota rasant, una 
pista esportiva, vestidors, ma-
gatzem, administració, menja-
dor i cuina i, sobre rasant, les 
aules d’educació primària, la 
biblioteca i l’espai de direcció. 
Al soterrani d’aquest edifici 
també es podran visitar restes 
arqueològiques de la ciutat ro-
mana. La segona construcció 
acollirà un pati obert i oficines.



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com PUBLICITAT 15Marta Grífols - redaccio@diaridebadalona.comACTUALITAT14 Núm. 620 Del 06/07 al 12/07/2018

Detenen a Badalona el 
presumpte autor intel·lectual 
del crim d’una dona a Toledo
La Guàrdia Civil ha detingut a 
Badalona un home de 34 anys 
que respon a les sigles L. C. M. i 
que és considerat presumpte autor 
intel·lectual de la mort d’una dona 
amb la qual havia mantingut una 
relació laboral i d’amistat a las 

Ventas de Retamosa, una localitat 
de la província de Toledo a Cas-
tella – La Manxa, on el detingut 
havia residit diversos anys. El cos 
de seguretat li atribueix un delicte 
d’assassinat consumat i un altre 
d’assassinat en grau de temptativa. 

Els fets es remunten al 4 de maig 
d’aquest any, dia en què la dona va 
ser assassinada a la urbanització 
MonteViejo II quan circulava en el 
seu vehicle per la confluència dels 
carrers Fuensalida i Casarrubios. 
Segons indica la Guàrdia Civil, un 

home li va bloquejar el pas i la va 
matar utilitzant una arma de foc. 
També va ferir de gravetat el fill de 
la dona, que l’acompanyava a dins 
del cotxe. la mateixa tarda dels 
fets la Guàrdia Civil va detenir un 
home, R. R. A., de 39 anys i amb 
nombrosos antecedents policials, 
a la localitat valenciana d’Utiel. Se 
li va comissar una motxilla on hi 
havia l’arma utilitzada en el crim. 
La investigació va determinar que 
l’home, que residia en una locali-
tat de la província de Barcelona, 
no tenia cap mena de relació amb 
les víctimes ni amb el municipi on 

havien passat els fets, i que havia 
sortit feia poc de la presó. Així, 
el cos de seguretat va començar 
a indagar si podia haver estat 
contractat per cometre els delic-
tes. Va ser així com es va arribar 
al segon detingut, el presumpte 
autor intel·lectual del crim, que 
també tenia antecedents policials 
i que havia residit durant diversos 
anys a las Ventas de Retamosa, on 
havia contret una relació laboral i 
d’amistat amb la víctima. L’opera-
ció continua oberta i la instrucció 
judicial segueix sota secret de 
sumari.

Els migrants rebran un permís especial de 30 dies que evitarà que entrin a un CIE

El vaixell de Proactiva Open Arms atraca a 
Barcelona amb 60 persones a bord

Foto: ACN

El vaixell de l’oenagé badalonina 
Proactiva Open Arms va atracar 
aquest dimecres al port de Barce-
lona, després de quatre dies de tra-
vessia pel Mediterrani, amb 60 im-
migrants a bord de 14 nacionalitats 
diferents. Els primers a pujar a bord 
del vaixell van ser els metges de 
Sanitat exterior, que van comprovar 
si hi havia indicis d’alguna malaltia 
contagiosa. El vaixell de l’ONG arri-
ba a la capital catalana amb permís 
del Govern espanyol, després de la 
negativa d’Itàlia a brindar port segur 
als migrants. En els molls de Barce-
lona els rebrà un dispositiu similar 
a l’organitzar per acollir l’Aquarius a 
València, en el qual participen el Go-
vern central, la Generalitat, l’Ajunta-
ment i la Creu Roja. 
Els migrants van fer entrada al Port 
de Barcelona vestits amb samarre-
tes d’Open Arms i amb un ambient 
festiu amb cants i balls a la coberta 
del vaixell 
La cinquantena d’homes resca-
tats seran acollits a la Residència 
Joaquim Blume d’Esplugues de 

Llobregat (Barcelona), mentre que 
les cinc dones aniran a un centre 
de la capital catalana i els cinc me-
nors -tres no acompanyats-- se-
ran atesos per la Direcció General 
d’Atenció d’Infància i l’Adolescèn-
cia. Els rescatats rebran un permís 
humanitari especial de 30 dies 
per part del Govern central perquè 
puguin estabilitzar-se i treballar 
la seva situació, amb assistència 
legal, cosa que també van obtenir 
les 630 persones arribades amb el 
vaixell Aquarius a València. Aquest 
permís es va acordar en una reunió 
tècnica celebrada a la Delegació 
del Govern central a Catalunya amb 
Generalitat i Ajuntament, el Port, 
forces de seguretat i Creu Roja, 
entitat encarregada de la primera 
atenció dels migrants. El permís 
de 30 dies evitarà que entrin a un 
Centre d’Internament d’Estrangers 
(CIE), com va demanar l’alcaldessa 
de Barcelona, Ada Colau, que va 
oferir la ciutat perquè atraqués el 
vaixell de l’organització Proactiva 
Open Arms.
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Sota el lema ‘Un dia per viure al carrer’, 
l’Associació de Veïns del Centre va convo-
car durant tot el cap de setmana passat, 30 
de juny i 1 de juliol, activitats a diversos ca-
rrers per celebrar un dia lliure de cotxes. Per 
un costat, a la plaça Pau Casals, el Club de 
la Llana van realitzar una instal·lació artísti-
ca, mentre que al carrer Sant Francesc, els 
Catifaires de Dalt la Vila van realitzar catifes 
acompanyades d’animació infantil a càrrec 
de Noè Rivas. També les catifes de flors van 
arribar al carrer de la Mercè amb ball de 
gralles. Finalment, la jornada va concloure 
amb un vermut al carrer Sant Pau.

Aquest dissabte 7 de juliol comencen les  
Nits d’Estiu al Centre Dramàtic La Petanca 
(carrer LLadó, 29), organitzades pel ma-
teix centre i l’associació de veïns. Durant 
tres dissabtes, el 7, 14 i 21 de juliol, el 
públic podrà assistir a tres espectacles 
ben diferents. Tots tres dies se celebraran 
a les 21 hores. El primer espectacle anirà a 
càrrec de Jordi Calmet, més conegut com 
Jorcx, que interpretarà al poeta i cantant 
canadenc Leonard Cohen. Jorcx és tam-
bé un cantautor barceloní que arribarà a 
Dalt la Vila acompanyat de la seva guita-
rra; Juanjo Ruix al baix elèctric, i Natàlia 
Gómez al violí i a la veu. El dissabte 14 
serà el torn de ‘Sons del barri’, interpretat 
per l’artista badaloní Xavi Lozano, famós 
per treure so a qualsevol estri quotidià 
com ara una cadira, una escombra o una 
regadora. Finalment Coloma Lleal, Odi-
le Arqué, Paco Fanés i Josep Estruch a 
l’acordió ens llegiran uns poemes estelats 
el dissabte 21. L’entrada a les tres actua-
cions serà gratuïta.

El Centre 
celebra 
el dia sense 
cotxes

Jorcx engega 
les Nits d’Estiu 
al barri de Dalt 
la VilaEl període per presentar les obres s’obrirà el 18 de setembre

En la gala del 19è aniversari de l’associació 
cultural extremenya Zurbarán de Badalona, 
que es va celebrar el passat dissabte 30 de 
juny al Centre Cívic La Salut, es va donar 
a conèixer públicament les bases del 17è 
Certamen Internacional de Pintura Zurba-
rán; que rendeix homenatge al pintor ex-
tremeny Francisco Zurbarán en el seu 354è 
aniversari de la seva mort. D’aquesta mane-
ra, comença el compte enrere per artistes i 
aficionats al món de la pintura d’arreu del 
món per iniciar a perfilar les seves obres i 
presentar-les en el període del 18 de setem-
bre al 30 d’octubre a la seu de l’entitat, que 
es troba al carrer de Víctor Balaguer, sense 
número. Com és tradició, un jurat integrat 
per experts de reconeguda solvència en el 
camp de la pintura, la cultura i l’art escolli-
ran les 30 millors obres que s’exposaran al 
Centre Cívic La Salut del 7 al 17 de novem-
bre, que donarà pas a l’entrega de premis 
i el coneixement del guanyador d’aquesta 
edició. Enguany es repartiran 6.500 euros 
entre cinc premis.

L’entitat Zurbarán convoca el 17è 
Certamen Internacional de Pintura

Pel que fa a la gala del passat dissabte, cen-
tenars de veïns van omplir la sala d’actes 
per gaudir dels espectacles de la coral de 

l’entitat Zurbarán, del grup de ball ‘Extremo 
Puro de l’escola ‘Tacón i Duende’ i de la 
rondalla ‘Amantes de la Música’.

Oferirà 1.500 places al juliol a infants, adolescents i joves

El Casal dels Infants demana 
un estiu en igualtat d’oportunitats

Aprofitant l’inici de les activitats d’estiu, 
el Casal dels Infants ha llançat una crida 
perquè la ciutadania col·labori per fer pos-
sibles els casals d’estiu, les colònies, els 
camps de treball i el reforç del català, entre 
altres, que organitza durant les vacances i 
que dóna servei a prop de 2.000 infants i 
joves en situació de vulnerabilitat de Ba-
dalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant 
Adrià de Besòs, Salt i Barcelona.. Durant el 
mes de juliol, l’entitat oferirà 1.550 places, 
mentre que a l’agost unes 657 per donar 
continuïtat a l’acompanyament de joves. 
D’altra banda, disposarà també de 350 pla-
ces de serveis que ofereixen durant el llarg 
del curs, com vincles, l’espai tecnològic 
comunitari i el casal familiar. “Són setma-
nes en què la majoria de centres educatius 
tanquen, i és fonamental sumar esforços 
per garantir un estiu en igualtat d’opor-
tunitats que permeti guanyar autonomia, 
relacionar-se i entrar en contacte amb la 
natura”, destaca la directora del Casal dels 
Infants, Rosa Balaguer.Foto: Casal dels Infants

Foto: Zurbarán

Foto: Noè Rivas

Núm. 620 Del 06/07 al 12/07/2018
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El Museu de Badalona prorroga “Botigues 
d’abans”, l’exposició temporal que omple 
d’imatges i d’objectes procedents de diver-
sos comerços badalonins la sala de mostres 
del Museu des del passat 19 d’abril, i per la 
qual han passat més de 1.800 persones. La 
mostra convida a viatjar en el temps i trans-
porta al públic al comerç de finals segle XIX
i bona part del segle XX, una època en que 
el comerç de proximitat i la relació humana
venedor - comprador era tan important com 
el bé de consum. La mostra romandrà oberta 
al públic fins al diumenge 9 de setembre.

Prorrogada 
l’exposició del 
Museu “Botigues 
d’abans”La plaça Tarradellas acull la carpa fins el 15 de juliol

El Circ Raluy Legacy torna a la ciutat 
amb un espectacle per a totes les edats 

Dins l’acollidora carpa del Circ Raluy Le-
gancy, gaudireu de la màgia de ser, durant 
un parell d’hores, espectadors privilegiats 
del fantàstic món del circ mostrat aquí, 

Foto: Museu de Badalona

Foto: Circ Raluy

amb tota la intensitat que dóna la proximi-
tat. Hi podrem trobar un espectacle ple de 
poesia, risc, tècnica, emoció ... combinant 
les arts pròpies dels artistes de la família 

Raluy amb escollits números internacio-
nals que donen valor a la idea de fer un 
circ que va néixer “ahir” i que s’expressa 
en l’”avui” però també pensant en el futur. 
El famós Circ Raluy Legancy arriba a Ba-
dalona,   del 5 al 15 de juliol, per conquistar 
al públic amb un circ que ha anat passant 
de generació en generació. El Circ Raluy 
Legacy és fruit del treball de 5 generacions 
d’artistes que va més enllà del mer espec-
tacle, creat per Luis Raluy Iglesias, un gran 
acròbata, home de circ i col·leccionista de 
carromatos antics. Assistir a una funció del 
Circ Raluy Legacy és un espectacle per a 
adults que cap nen s’hauria de perdre i que 
sens dubte repetiran. En l’actualitat ja és la 
cinquena generació els encarregats de fer 
vibrar el públic amb actuacions com són 
el de boles gegants que pugen per tres 
rampes inclinades , el de les bombolles de 
sabó, monocicles, antipodismo, equilibri 
de taula de billar, teles aèries, patins i mol-
tes coses més!
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La dona és protagonista no només del 
cartell de la XXII edició de Cryptshow 
Festival, també ho és del jurat. Cinc do-
nes, cinc professionals de l’audiovisual 
i l’art, conformen el jurat d’aquest 2018. 
Seran elles les que decidiran quin serà 
el palmarès d’enguany. Serà dissabte a 
les 19h15 que es farà lectura del pal-
marès i es donaran a conéixer quins són 
els curtmetratges guanyadors d’aquesta 
edició  

Jurat 
femení al 
Cryptshow 
FestivalLes havaneres i l’Esbart Dansaire Maragall ho inauguraran

La VI edició del Festival d’Estiu Les 
Nits al Port obre divendres 6 de Juliol

La primera vetllada del Festival d’Estiu de la 
ciutat, “Les Nits al Port de Badalona”, sem-
pre obre amb la cultura popular catalana, i 
divendres 6 de Juliol estrena la VI edició 

Foto: Port de Badalona

d’aquest festival d’estiu el grup d’havaneres 
Mar Brava, amb un ampli repertori d’hava-
neres i cançons populars. El grup té una 
gran trajectòria, ja que va néixer l’any 1983 

format per components de grups vocals 
de referència com l’Orfeó Català i el Teatre 
del Liceu de Barcelona. Han estat medià-
tics amb presència a programes televisius 
com La Palmera o Filiprim. I han participat 
en homenatges corals a l’havanera com 
l’espectacle “Antologia de la Havanera” al 
teatre Goya de Barcelona. Mar Brava farà 
un recorregut pel seu repertori amb les 
havaneres més clàssiques i les més melò-
diques que tots hi esperem. La primera 
actuació del Festival començarà a les 22h 
i en el descans hi haurà, entre l’oferta gas-
tronòmica, rom cremat. Tot seguint amb 
la cultura catalana que sempre presideix 
la primera nit d’estiu al Port, en aquesta 
ocasió, l’esbart convidat per continuar amb 
la programació enprime time de la cultura 
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.
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Arrenca la nova campanya de socis, sota el lema “Seguim donant guerra”

El Joventut planteja als socis la possibilitat de pagar 
ara el carnet de les dues pròximes temporades

Els preus dels abonaments.  /  CJB

La idea va aparèixer durant una de les 
intervencions dels accionistes en la 
junta general extraordinària que va tenir 
lloc el passat mes de març, on va pla-
nar la possible liquidació de l’entitat, i 
ara el club ha decidit posar-la damunt 
la taula. Tot i que encara falta acabar de 
polir-ne els detalls, la Penya ha plante-
jat als socis la possibilitat de pagar per 
endavant el carnet de les dues pròximes 
temporades. El club ho ha fet públic 
aquesta setmana, arran de l’inici de la 
nova campanya de socis per a la tem-
porada 2018-2019. La mesura, que serà 
voluntària i tindrà contrapartides per als 
associats que decideixin pagar de cop 
l’abonament fins al juny del 2020, busca 
enfortir la situació financera del club, 
que enguany ha tornat a passar moltes 
angúnies. 
Tot i que en els darrers dies s’ha des-
bloquejat definitivament el cobrament 
de la subvenció de la Fundació Bada-

lona Capital Europea del Bàsquet —els  
ingressos han d’arribar ja de forma im-
minent—, el Joventut vol cobrir-se les 
espatlles amb una mesura que li permeti 
disposar de més liquiditat. De moment 
no s’ha facilitat més informació i s’es-
pera que en els propers dies la Penya en 
doni més detalls.
De moment, el que ja està en marxa és 
la nova campanya de socis, enguany 
sota el lema “Seguim donant guerra”, 
amb l’objectiu de mantenir l’empenta i la 
il·lusió que va generar la remuntada de 
l’equip en el tram final de l’última lliga. 
Els preus dels carnets s’apugen un 3% 
respecte del curs passat i es mantenen 
preus especials i descomptes per a fa-
mílies a partir de 4 membres i 3 carnets 
sèniors, per a la gent gran, per a perso-
nes amb discapacitat i aturats.
Al web del club, www.penya.com, hi tro-
bareu tota la informació i els diferents 
tipus d’abonaments.
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Dani Miret, tècnic de present...i de futur

El Joventut ha decidit que l’entrena-
dor que posarà al vinculat serà Dani 
Miret (33 anys). Una gran notícia si 
tenim en compte que és una aposta 
de la casa. Que és un entrenador for-
mat al planter on hi porta 13 anys. 
Que és un entrenador badaloní. Que 
és un entrenador que ha anat pujant 
tots els graons i que és un entrena-
dor que pot arribar a ser el màxim 
responsable del primer equip en un 
futur. Evidentment en aquesta sego-

na opció hi ha molts factors que hi 
influeixen però la Penya recupera 
una cosa que històricament ha estat 
ADN del Joventut que és també for-
mar entrenadors per arribar a l’ACB. 
Hi ha mil exemples i crec que Dani 
Miret en serà un d’ells. Molta sort i 
felicitats per la responsabilitat que et 
donen per donar una empenta més 
a una generació impressionant amb 
Parra, Busquets, Molins, Cuevas, 
Zagars...

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET
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La Penya només inclou Patrick Richard
en la llista de jugadors subjectes al dret de tanteig
El nord-americà ja ha trobat nou destí, però el Joventut manté així els drets si torna a l’ACB

Demitrius Conger, fora del dret de tanteig. / D. Grau - CJB

El pavelló Olímpic de Badalona va viure 
una autèntica festa amb la celebració del 
II Torneig de Bàsquet Unificat, organitzat 
per Special Olympics amb la col·laboració 
de la Fundació Ricky Rubio i la Fundació 
Joventut. Nou equips de diferents llocs de 
l’Estat i un centenar d’esportistes, amb dis-
capacitat intel·lectual i sense, van aterrar a 
la nostra ciutat per gaudir d’una competició 
que vol eliminar barreres, fomentant  la in-
clusió, l’amistat, el respecte, la solidaritat i 
la superació.

Badalona acull el II Torneig 
de bàsquet Unificat
Organitzat per Special Olympics

L’ACB ha fet pública aquesta setmana la 
llista de jugadors subjectes al dret de tan-
teig. Una llista que enguany s’ha reduït 
considerablement respecte de tempora-
des anteriors, ja que ara, per mantenir 
preferència sobre un jugador que acaba 
contracte, l’oferta a presentar ha de ser 
com a mínim del 100% de la fitxa de 
l’última temporada, quan fins ara era del 
75%. Això ha fet que els clubs no hagin 
inclòs molts jugadors tot i voler reno-
var-los, amb l’objectiu de poder negociar 
alliberats de les quantitats pactades pel 
curs passat. Un cop feta pública la llista, 
fins al 14 de juliol si un altre club vol fi-
txar un d’aquests jugadors ha de presen-
tar  l’oferta a l’ACB. Si això passa, ales-
hores el club d’origen tindrà un termini 
de cinc dies per decidir si la iguala i es 
queda el jugador o no. 
En el cas de la Penya, l’únic jugador 
inclòs al dret de tanteig ha estat Patrick 
Richard, tot i que el nord-americà ja ha 

tancat un acord per jugar fora de la lliga, 
als New Zealand Breakers. A l’incloure’l, 
però, el Divina Joventut en manté els 
drets en cas que en un futur torni a l’ACB. 
La resta de jugadors que acabaven con-
tracte, com Jerome Jordan, Saulius 
Kulvietis, Nico Laprovittola o Demetrius 
Conger, han quedat totalment lliures. 
Això, però, no vol dir que algun d’ells no 
pugui seguir. Simplement que la Penya 
vol negociar les possibles renovacions 
des de zero. Aquest és, per exemple, el 
cas de Demitrius Conger, ja que el club 
voldria seguir comptant amb ell per a la 
pròxima temporada. 
Enguany la llista de jugadors subjectes 
al dret de tanteig ha inclòs 20 jugadors. 
Entre ells, cinc amb passat verd-i-negre: 
Pau Ribas (Barça), Albert Oliver (que 
seguirà un any més a l’Herbalife), Eulis 
Báez (Herbalife), Clevin Hannah (UCAM 
Múrcia) i Corey Fisher (San Pablo Bur-
gos).

Imatge d’un dels partits. / Foto: Special Olympics

La Federació Espanyola de Bàsquet 
(FEB) ha fet pública la llista de convo-
cats per a la selecció espanyola sub-18, 
que del 28 de juliol al 5 d’agost ha de 
disputar l’Europeu de la categoria a Le-
tònia. Espanya ha quedat enquadrada en 
el Grup C i els seus rivals en la primera 

Quatre verd-i-negres a la selecció sub-18 
fase del campionat seran les seleccions 
de Bòsnia, Finlàndia i Ucraïna. Entre els 
16 convocats hi trobem quatre jugadors 
del júnior del Divina Joventut, Joel Pa-
rra, Dídac Cuevas, Manel Signes i Ar-
nau Parrado. El club verd-i-negre és qui 
aporta més jugadors a la selecció sub-

18, que aquesta setmana s’han concen-
trat a Màlaga sota les ordres del tècnic 
Joaquín Prado. 
Joel Parra, però, s’hi afegirà més tard, 
perquè actualment ja està concentrat 
amb la selecció sub-20, juntament amb 
Pep Busquets i Pol Molins, que també 

està preparant l’Europeu. El torneig con-
tinental sub-20 se celebra a Alemanya 
del 14 al 22 de juliol, uns dies abans 
que arrenqui el sub-18. Espanya sub-
20, amb Luis Guil com a seleccionador, 
s’enfrontarà en la primera fase de l’Euro-
peu a Ucraïna, França i Croàcia.

Dídac Cuevas, un dels seleccionats. / Foto: www.adidasngt.com
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El club escapulat renova la seva parella de centrals i espera la resposta de Sergio Maestre

En el Torneig d’Històrics els rivals seran el Júpiter i la Fundació Esportiva Grama

Sigui qui sigui el nou entrenador 
del CF Badalona, i passi per on 
passi el seu projecte esportiu, 
haurà de tenir en compte a Miquel 
Robusté i a Ismael Moyano. Els 
dos veterans defenses, imprescin-
dibles els últims anys en l’equip 
escapulat, han renovat aquesta 
setmana els seus contractes per 
una temporada més i una segona 
d’opcional, en funció del seu ren-
diment. Robusté i Moyano han es-
tat sinònim de seguretat i eficàcia i 

Les tres primeres rondes de la Copa 
Catalunya van sortejar-se dilluns 
passat, 2 de juliol, a la seu de la 
Federació Catalana de Futbol i el 
CF Badalona ha quedat emparellat, 
d’entrada, amb el Palamós, que el 
curs passat va competir a tercera 
divisió i ara ho farà a primera cata-
lana. El partit es disputarà al Muni-
cipal Costa Brava-Palamós el cap de 
setmana del 28 i 29 de juliol. En cas 
de superar l’eliminatòria, el conjunt 
escapulat s’enfrontarà al guanyador 

Robusté i Moyano, 
els fonaments del Badalona 2018/19

Badalona - Palamós en la Copa Catalunya

a partir d’ells s’ha construït l’equip 
que, dirigit des de la banqueta 
per Manolo González, ha fregat el 
play-off les dues últimes tempora-
des. La seva continuïtat, juntament 
amb la de Sergio Maestre, ha estat 
la primera pedra que la directiva 
de Miguel Ángel Sánchez ha vol-
gut posar en el Badalona del curs 
vinent, independentment de qui 
sigui el nou inquilí de la banqueta.
“Estic molt feliç. És un orgull po-
der seguir defensant la samarreta 

del Granollers – Llagostera el cap 
de setmana del 4 i 5 d’agost. Si és 
contra l’equip gironí, el camp es de-
terminarà per sorteig. I, si torna a su-
perar l’eliminatòria, quedaria exempt 
per a la següent. Els 28 equips que 
competiran en l’edició d’enguany 
de la Copa Catalunya Absoluta se-
ran els catalans de segona, segona 
B i tercera divisió de la temporada 
2017/18, a més dels campions de 
grup de primera catalana.
Per altra banda, dimarts 3 de juliol va 

Foto: Eloy Molina

Foto: Eloy Molina
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“M’havia compromès 
amb el Seagull fins 
a final de temporada 
però no podia deixar 
escapar el tren de 
Primera Divisió. No 
saps quan més poden 
aparèixer aquestes 
oportunitats”

Maestre medita 
acceptar la 
renovació 
després 
d’haver rebut 
una important 
oferta de fora de 
Catalunya

Ara mateix, la 
plantilla del 
Badalona compta 
amb Moyano, 
Robusté, 
Albarrán, 
Coulibaly, Rivas i 
Querol

Foto: LFP

Sara Navarro, la ‘gavina’ 
que va alçar el vol a Primera

Amb tota la maldat possible, Llucifer es va 
tornar a creuar al camí del Seagull cap a 
Primera Divisió. I per tercera ocasió segui-
da, que això encara genera més dolor i frus-
tració. Durant el trajecte del darrer assaig, i 
quan el conjunt de Jordi Ferrón començava 
a agafar velocitat de creuer, les ‘gavines’ 
van patir un contratemps inesperat al mes 
de novembre: l’Albacete es va fixar en l’ex-
trem dret Sara Navarro. Un dels ganivets 
més mortífers de Segona Nacional.
“La trucada de l’Albacete em va sorpren-
dre. L’equip va patir la baixa per lesió 
d’Alba Pomares (excompanya de Sara 
en les categories inferiors de l’Espan-
yol), l’entrenador em va veure jugar i 
el vaig convèncer per incorporar-me a 
l’equip”. Una porta a Castella-La Manxa 
que li deixava en safata l’oportunitat de 
tornar a Primera Divisió, després de de-
butar amb el club ‘perico’ amb 18 anys. 
La confirmació de signar pel conjunt 
manxec s’havia de decidir en un breu 
període de temps. “Havia de respon-
dre ràpid perquè sinó buscarien una altra 
jugadora”, rememora Navarro. En aquest 
context, també hi tenia molt a dir el Seagu-
ll, una entitat que es va sorprendre davant 
la més que possible marxa d’una jugadora 
clau als esquemes de Ferrón. “Al Seagu-
ll li va sorprendre la meva baixa perquè 
al mes de novembre no és habitual veure 
jugadores que marxen. Jordi Ferrón es va 
alegrar per mi i fins i tot va dubtar si em 
deixava sortir o no però al final es va arri-
bar a un acord per poder marxar”, relata. 
El tren de la màxima categoria nacional li 
tornava a oferir un lloc a la jove davantera 
però en aquesta ocasió amb una nove-
tat: era lluny de casa. “Al principi és dur 
perquè és la primera vegada que surto de 
casa. La meva família s’ha desplaçat diver-
ses vegades i l’adaptació va ser ràpida, en 

2-3 setmanes em vaig adaptar al grup. El 
tracte del club i les jugadores ha estat ex-
cel·lent i esperem poder seguir aquí molt 
de temps”, descriu la seva vivència a Alba-
cete, una ciutat que no té res a veure amb 
Barcelona i on ha renovat un curs més. 
Tot i això, i abans de marxar, l’exjuga-
dora blava es va haver de rumiar molt 
abandonar Badalona però una oportunitat 
com aquesta mai saps quan pot tornar a 

L’ Albacete va obrir les portes de la Liga Iberdrola a l’extrem del Seagull

presentar-te. “Aquestes decisions sempre 
s’han de reflexionar, entre altres motius 
perquè em sentia molt bé al Seagull, amb 
una bona temporada, i era conscient que 
m’havia compromès amb el club fins a fi-
nal de temporada. D’altra banda, no saps 
quan més poden aparèixer aquestes opor-
tunitats de Primera Divisió. No hi havia un 
millor context per no acceptar l’oferta. Al 
mercat d’estiu sempre és més difícil trobar 

un equip perquè hi ha molt moviment de 
jugadores. No ho podia deixar escapar”. 

A la cerca de noves oportunitats
Aquest exili personalitzat en Sara Navarro 
és només una petita representació de la 
marxa a altres equips de moltes jugadores 
catalanes, ja no només a altres equips de 
Primera Divisió sinó també de Segona. “A 
Nacional també n’hi ha jugadores que mar-
xen de casa seva per millorar i fer un salt de 
qualitat. És molt difícil poder jugar al Barça 
i Catalunya l’oportunitat més assequible la 
tenim a l’Espanyol”, contextualitza.
Lluny de Badalona, l’extrem barcelonina 
també segueix l’actualitat i els moviments 
de mercat del Seagull. “És la tercera tem-
porada que el club es queda a les portes de 
Primera Divisió i ningú mereix viure aquest 
drama. Amb els reforços que ha anunciat 
l’equip el salt de qualitat és molt bo”, ana-
litza. Esperem que a la quarta oportunitat 
les badalonines ho aconsegueixin i sigui 
un primer pas perquè les ‘gavines’ que han 
emigrat, puguin tornar a casa per gaudir del 
seu esport.

del Badalona”, ha manifestat Is-
mael Moyano a aquest diari. Per al 
de Mollet del Vallès, que va com-
plir 35 anys el 13 d’abril, la pròxi-
ma serà la tercera temporada com 
a jugador escapulat. Exactament 
igual que Miquel Robusté que, en 
declaracions al Diari de Badalona, 
també es mostra molt satisfet amb 
la seva renovació: “Badalona és 
casa meva. Estic molt content i 
crec que el club pot donar un salt 
de qualitat amb la transformació 

tenir lloc el sorteig del XXIII Torneig 
d’Històrics i el Badalona va quedar 
enquadrat en el grup dos, juntament 
amb la Fundació Esportiva Grama i 
el CE Júpiter. El torneig es disputarà, 
entre el 30 de juliol i el 5 d’agost, al 
Municipal del Guinardó. Si el Bada-
lona -que és, amb sis títols, qui més 
vegades ha guanyat aquest torneig- 
elimina el Palamós en la Copa Ca-
talunya i, alhora, passa a la final del 
torneig, haurà de jugar dos partits el 
cap de setmana del 4 i 5 d’agost.

en Societat Anònima Esportiva”. 
Robusté va fer 33 anys el 20 de 
maig.

La tercera pota dels fonaments que 
vol posar la directiva badalonista en 
la plantilla, Sergio Maestre, medita 
encara la possibilitat d’acceptar, o 
no, la proposta de renovació des-
prés d’haver rebut una important 
oferta per part d’un equip, també de 
segona B, de fora de Catalunya. El 
migcampista de Bellvitge vol saber 
cap a on anirà el que ha estat el seu 
club les quatre últimes temporades 
i, sobretot, si hi haurà una planti-
lla que pugui disputar els primers 
llocs de la classificació. Maestre 
vol continuar, perquè se sent molt 
bé a Badalona i perquè, per la seva 
situació personal, s’estima més no 
sortir de Catalunya. L’oferta que ha 
rebut, però, el podria fer canviar 
d’opinió.
Sigui com sigui, en el moment de 
tancar aquesta edició, el Badalona 
compta només amb sis elements 
en la seva plantilla. A més dels 
recentment renovats, Robusté i 
Moyano, hi ha quatre jugadors del 
curs passat que tenen encara una 
temporada més de contracte: Car-
los Albarrán, Aly Coulibaly, Nés-
tor Querol i Adri Rivas. Ben segur 
que en els pròxims dies hi haurà 
moltes novetats. Començant per 
l’entrenador, i Ramon Calderé 
cada cop té més possibilitats de 
confirmar-se.
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La platja del Coco serà l’escenari 
del 29è Torneig de Rugbi Platja de Badalona
Jugaran les categories infantils, sèniors i veterans, tant masculí com femení

Foto: Rugby Club Badalona

Foto: Eva Alou

instal·lacions del Club Natació. Tot seguit, a 
les 11.15h, des del Pont del Petroli iniciarà 
la travessia popular (de 12 a 69 anys) amb 
un recorregut de 1.000 metres fins al club. 
Per últim, la travessia de menors (12 i 13 
anys) es desenvoluparà al voltant del CN 
Badalona a les 11h i tindrà una distància de 
400 metres. Pel que fa a les inscripcions ja 
són obertes a través del web www.cnbada-
lona.cat fins el 20 de juliol.

El pròxim diumenge 22 de juliol serà la data 
de la 68a edició de la Travessia Nedant de 
Badalona, que organitza el Club Natació 
Badalona, amb la col·laboració de l’ajunta-
ment, el port i diverses empreses.
La prova es dividirà en tres recorreguts amb 
distàncies diferents. En primer lloc, la tra-
vessia general, que començarà a les 9.30 
del matí, que sortirà des del port de Badalo-
na i recorrerà 2.400 metres nedant fins a les 

Obertes les inscripcions 
per a la 68a Travessia
Se celebrarà el diumenge 22 de juliol

El Rugby Club Badalona ja prepara els 
darrers preparatius per tenir enllestit el 
Torneig Internacional de Rugbi Platja de 
Badalona, que enguany arriba a la 29a edi-
ció. Una festa esportiva, que com any rere 
any, se celebra a la platja del Coco i que 
aplega a més de 250 jugadors de totes les 
edats i de diferents clubs. Aquest dissabte 
7 de juliol, el tram de platja entre el Pont del 
Petroli i el Port s’instal·laran fins a quatre 
camps, en el qual, durant el matí, de 10.30 
a 13 hores, jugaran les categories infantils, 

mentre que a la tarda, de 16 a 20h, serà el 
torn dels veterans i sèniors, tant masculí 
com femení.
L’objectiu principal d’aquesta iniciativa 
consolidada a la ciutat és retrobar a tots els 
apassionants pel món del rugbi a la platja, 
amb el màxim far play possible i amb un 
ambient immillorable.
D’altra banda, el passat dissabte 30 de juny, 
el Rugby Club Badalona va concloure la 
temporada 2017-2018 amb una festa a les 
pistes de Paco Àguila.

Del 06/07 al 12/07/2018

Josep Cifuentes, president ABB: “Bufalà ha estat 
sempre la ventafocs de Badalona”
Les mancances i els dèficits del poliesportiu és el malson del club dia rere dia

Foto: ABB

Després de 21 mesos - o 624 dies 
- l’aigua de les dutxes va tornar 
a rajar al poliesportiu de Bufalà. 
Aquesta incidència concreta re-
presenta una mínima part del llis-
tat de mancances que té el pavelló 
a data d’avui i que contraresta amb 
les necessitats mínimes que hau-
ria de tenir una instal·lació digne, 
sense cap mena d’exigència extra, 
de caprici o luxe .
“Bufalà ha estat sempre la venta-
focs de Badalona. No tenim me-
gafonia, la grada és dels anys 50, 
n’hi ha vestidors sense llum, s’ha 
de pintar la zona de 6,75, tenim 
lavabos tancats des de fa mesos, 
manteniment deficient en gene-
ral... L’Ajuntament n’és conscient 
de la situació”, argumenta Josep 
Cifuentes, president de l’Associa-
ció Esportiva Bufalà (ABB).

exposa crític el president. “Portem 
3 anys amb la pista exterior. S’ha 
de fer alguna cosa. És un espai 
abandonat on entrenem com po-

dem. Amb una mínima coberta ja 
faríem. Es va transformar en un 
skate park i ara ja no hi ha ningú”.

L’experiència és un grau
Arran del canvi de coordinador 
d’esports, Cifuentes argumenta 
que a l’Ajuntament “n’hi hauria 
d’haver aquesta figura d’esportista 
amb certa experiència al món de 
l’esport”.
“Ara ha arribat Jordi Ferrón a la 
coordinació d’esports i té aquesta 
mentalitat esportiva. El meu su-
port serà absolut. Amb tot el res-
pecte, una persona que no ve del 
món de l’esport...els que estem al 
bàsquet o el futbol ja tenim aquest 
bagatge. Portem 25 anys al bàs-
quet, no som professionals però 
hem adquirit aquesta experièn-
cia”, conclou Cifuentes.

“A Badalona, qui no té trencada 
una cistella, té el marcador. S’ha 
triplicat el pressupost per inver-
sions i manteniment però no es 
reflecteix en les instal·lacions”, 
afegeix. Tot i això, l’ABB estarà 
format per 14 equips la pròxima 
temporada, entrenant a Bufalà, 
Països Catalans i Montigalà.

Pista exterior en desús
Al marge de la pista central, on 
es juguen els partits cada cap de 
setmana, a Bufalà utilitzen dos 
espais més per entrenaments: un 
pati interior i una pista exterior. 
Cifuentes trasllada al Diari de Ba-
dalona que aquest espai en desús 
té una utilitat potencial, i on es 
podrien afegir tres pistes noves. 
”Potencialment, són tres pistes 
de bàsquet però ara mateix és un 

pipican. Els focus no funcionen, 
les cistelles no tenen xarxa...són 
5.000h de participació al servei 
de les entitats que no s’aprofita”, 

La UD Àguila emigra de Badalona per poder subsistir

El segon club de futbol més veterà 
de Badalona marxa de la ciutat. La 
directiva de la UD Àguila ha deli-
berat aquesta sentència per evitar 
la desaparició del club. L’entitat 
acumulava fins fa no gaire temps 
un deute de 18.000 euros i aques-
ta llosa els hi obliga a exiliar-se. 
 
“L’objectiu del club és poder sobre-
viure i si per aconseguir això hem 
de cercar noves vies lluny de Ba-
dalona ho farem a altres camps. La 
millor oferta que tenim ara mateix 
sobre la taula és jugar a Canyelles, 
on el club ens ha obert les portes 
i on podrem jugar els diumen-
ges al vespre i entrenar un dia a 
la setmana. Renunciem a un dia 
d’entrenament però econòmica-
ment és més viable”, assegura el 
president del club Gutty Navarro. 

A la ciutat de Badalona hi conviuen 
nou equips de futbol amb catego-
ries inferiors i la UD Àguila és una 
de les dues entitats que únicament 
estan formades per un equip sè-
nior (l’altre és la UE Bufalà). “A 
Bufalà o Pere Gol els horaris els 

tenim molt limitats i ens van reco-
manar parlar amb equips de Trini-
tat o Nou Barris, on hi havia més 
espais lliures”, afegeix Navarro. 
 
2.300 euros és la despesa que 
té el club a Can Cabanyes per 

poder jugar-hi, un preu molt su-
perior al que hauran de pagar a 
Canyelles. 1.300 euros. “Hem de 
rebaixar l’herència del deute i per 
nosaltres 1.000 euros de diferèn-
cia és molt”. “Som un equip de 
Quarta Catalana en construcció i 

sense futbol base no ens podem 
alimentar. És inviable que ara ma-
teix a la ciutat pugui néixer un club 
sense futbol base. És una ciutat 
amb moltes entitats esportives i 
moltes instal·lacions. Sense tenir 
en compte els Dracs”, reflexiona el 
president de l’Àguila.

Exili amb retorn?
“El club és de Badalona, jo sóc 
de Badalona, els socis també i la 
nostra idea és mantenir aquesta 
identitat. Tot i això, el suport so-
cial l’hem vist reduït i s’ha dissolt 
completament. A data d’avui el 
registre de l’entitat es mantindrà a 
Badalona”, sentencia un president 
que treballa per la supervivència 
d’una entitat pràcticament cen-
tenària. 

“La millor oferta que tenim ara mateix sobre la taula és jugar a Canyelles, on el club 
ens ha obert les portes”, assegura Gutty Navarro, president de l’entitat

Foto: UD Àguila

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

Assumptes familiars et poden tenir ben ocupat. D’una 
banda pots viure certes angoixes que no saps molt bé 
com resoldre i de l’altra, vivències de gran contingut 
afectiu.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
La recerca de treball o els objectius laborals sembla 
que resisteixen una mica i et donen més feinada del que 
pensaves. Comptes amb algun ajut, especialment de la 
parella.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Mires el futur amb il·lusió i et predisposes als canvis per 
poder assolir el que planeges. No permetis que algun 
familiar, sabotegi les teves aspiracions professionals.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Hauràs de dir no a alguna persona que no respecta la 
teva opinió. Amb fermesa i utilitzant el disc ratllat com 
a manera de reafirmar-te, avançaràs cap als teus inte-
ressos.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
La sort es presenta en el transcurs d’un viatge o un des-
plaçament habitual. El cas és que ho pot fer en moviment. 
Si vens d’un període apàtic, millora de l’estat d’ànim.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
És un moment de canvis i transformacions profundes. 
També de coses que no saps com expressar. Però tot 
és temporal i en sortiràs reforçat. En la família tens un 
bon aliat.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Compte amb els cunyats o cunyades. Poden posar-se 
una mica insistents però és important que no perdis la 
calma per evitar perjudicar la teva relació amb altres fa-
miliars.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Tens la porta oberta a exposar, vendre, donar a 
conèixer... En resum, els altres estan ara més receptius 
al que ofereixes. Aprofita-ho si has decidit sortir de 
l’anonimat.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Et volta pel cap seguir estudiant. Sents que aprendre 
alimenta la teva confiança i estima personal i et fa sen-
tir millor. Trobada amistosa amb possibilitat d’anar a 
més.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Els fills poden ser el punt d’atenció més important. So-
bretot si són adolescents i del sexe masculí, sentiràs que 
t’absorbeixen l’energia. Millores en el sector laboral.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Estàs una mica capficat amb un viatge o un trasllat. Vés 
preparant-ho de mica en mica i avançaràs feina. Això 
reduirà l’estrès i l’angoixa. Captes el més subtil amb 
facilitat.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Vius un moment prou especial, amb alguns encontres 
que transcendiran cap al futur. L’instint a flor de pell 
pot garantir que vegis més enllà en les intencions dels 
altres.
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