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Obres 
d’estiu

El nou govern 
de Badalona 
desbloqueja 
l’escola bressol 
de Montigalà     5

La setmana que ve arrenquen tot 
un seguit d’actuacions al barri del 
Progrés, a Coll i Pujol i a Dalt de la Vila
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Els carrers i voreres del barri
del Progrés, una assignatura 
pendent
L’Ajuntament ha anunciat que la set-
mana que ve començaran els treballs 
per arranjar la calçada dels carrers 
d’Enric Borràs i Progrés, dos dels 
carrers de la ciutat que presenten un 
pitjor estat pel que fa a la seva pavi-
mentació. El passat mes d’abril, des 
d’aquestes pàgines, denunciàvem el 
mal estat de l’asfalt d’aquesta zona, ple 
de bonys i sots. Un deteriorament  que 
podia posar en risc els vianants i tam-
bé els conductors dels vehicles que hi 
passen, sobretot pel que fa als motoci-
listes. La problemàtica, però, no afecta 
només a aquests dos carrers. Segura-
ment són dos dels casos més sagnants 
i evidents, però n’hi ha d’altres. Els en-
fonsaments i el mal estat de les voreres 
i els carrers del barri del Progrés és un 
mal endèmic que cal afrontar d’una ve-
gada per totes. 

Ara es duran a terme aquests treballs i 
benvinguts siguin, independentment de 
picabaralles i colors polítics, però cal 
seguir demanant, com fèiem aleshores, 
que el problema no es resolgui només 
amb pedaços. Cal una resposta integral, 
que inclogui també un factor fonamen-
tal: el mal estat del clavagueram en bona 
part d’aquesta zona de la ciutat. Un fet 
que sovint està al darrera de l’apari-
ció de sots i esvorancs, sense oblidar 
que el trànsit pesat també influeix ne-
gativament. Al carrer Enric Borràs, per 
exemple, el pas continuat d’autobusos i 
camions no ajuda.
L’administració ha d’afrontar aquest 
problema d’arrel, aportant solucions 
que siguin definitives. De res serveix 
arranjar els carrers si d’aquí uns mesos 
el problema es torna a reproduir i tor-
nem a estar al cap del carrer.

EDITORIAL

Es faran treballs a Enric Borràs, Progrés, Lladó i Coll i Pujol

A partir de la setmana vinent es posaran 
en marxa diversos treballs de reparació 
i manteniment de diversos carrers de 
la ciutat, que afectaran la mobilitat i el 
trànsit de vehicles. Hi haurà treballs per 
reparar la calçada, com és el cas dels ca-
rrers d’Enric Borràs i del Progrés, i tam-
bé obres i reparacions vinculades a les 
instal·lacions i subministraments d’aigua 
i llum.
Entre el dilluns 16 i el divendres 20 de 
juliol es portarà a terme la reparació i 
millora de la calçada del carrer d’Enric 
Borràs (barri del Centre) i del carrer del 
Progrés (barri del Progrés), molt malme-
ses i plenes de sots. Una situació que es 
venia arrossegant des de fa temps i que 

L’inici d’obres a diferents carrers
de la ciutat provocaran afectacions de trànsit

havia provocat moltes queixes dels veïns 
de la zona. 
Aquestes intervencions provocaran la 
prohibició d’estacionament en diverses 
zones, especialment  a prop de les canto-
nades per permetre el gir dels autobusos, 
que durant les obres modificaran el seu 
itinerari. Tota la zona afectada ja disposa 
de la pressenyalització viària per tal d’in-
formar el veïnat.
On també hi haurà afectacions a la mo-
bilitat és al carrer de Lladó (Dalt de la 
Vila), on s’ha d’instal·lar una nova línia 
elèctrica de distribució. La zona afectada 
està entre el carrer de l’Oli i Sant Felip i 
de Rosés, i els treballs es faran entre el 
16 i el 30 de juliol. Durant aquest període 

Imatge d’un dels sots al carrer d’Enric Borràs. / @msubirats

A L’ESTIU, MÉS CONTROL SOBRE LES PLAGUES

El Servei de Salut de l’Ajuntament reforça 
durant els mesos d’estiu el programa de 
control integral de plagues incrementant 
el control que ja es fa, de forma habitual, 
en el terme municipal i en edificis de titu-
laritat pública. Durant l’estiu és habitual 
que hi hagi un increment en la prolife-
ració de plagues urbanes, d’insectes i/o 
rosegadors, a causa de les condicions 

metereològiques. El programa es basa 
principalment en el control del clavegue-
ram i en l’atenció continuada d’incidèn-
cies. A més, a l’estiu s’activa el Pla de 
Prevenció i Control del Mosquit Tigre. 
Qualsevol incidència relacionada amb 
plagues urbanes pot ser comunicada al 
Servei de Salut, mitjançant l’adreça elec-
trònica protecciosalut@badalona.cat.

no es podrà circular pel tram afectat del 
carrer de Lladó i s’habilitarà la sortida 

per als serveis i veïnat pel carrer de Sant 
Felip i de Rosés. Els contenidors situats 
al carrer de Lladó estaran situats provi-
sionalment al carrer de la Quintana Alta.
Per últim, la instal·lació d’una nova ca-
nonada d’aigua afectarà el trànsit i la mo-
bilitat al carrer de Coll i Pujol, al barri de 
Sant Crist de Can Cabanyes. Les obres 
s’allargaran entre el 16 de juliol i el 15 
de setembre i afectaran el tram comprès 
entre el carrer de la Selva i el carrer de 
Terol.
Les afectacions a Coll i Pujol tindran 
dues fases. Des del 16 de juliol fins al 15 
de setembre la circulació estarà tallada 
en sentit mar des del carrer de la Selva 
fins al carrer de Ventura Gassol, mentre 
que el trànsit estarà restringit al carrer 
Ventura Gassol, que passarà de tenir tres 
carrils a tenir-ne només un. Per últim, en 
aquest període el carrer de l’Abat Escarré 
tindrà tallada la sortida al carrer de Coll 
i Pujol.
Posteriorment, del 10 d’agost (aproxima-
dament) fins al 15 de setembre també es 
tallarà la circulació en ambdós sentits en 
el carrer de Coll i Pujol entre el carrer 
de Ventura Gassol i el carrer d’en Vila i 
Vall-llebrera.
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Tira endavant la construcció 
de l’escola bressol de Montigalà

Aquest dimecres 11 de juliol ha 
sortit a licitació el contracte del 
servei d’assistència tècnica per a 
la redacció del projecte executiu 
de la nova Escola bressol munici-
pal que s’ha de construir al carrer 
de la Ciència, número 17, al barri 
de Montigalà. El contracte inclou 
la redacció de tots els documents 
necessaris per tal de poder exe-
cutar l’obra projectada a partir 
del projecte bàsic existent des 
de desembre de 2010. Es tracta 
de l’estudi geotècnic, el projecte 
executiu, el projecte d’activitat, el 
disseny de la senyalètica i l’anàlisi 
dels costos d’explotació i de man-
teniment de l’edifici. El projecte 
bàsic preveu la construcció d’una 

nova escola bressol de 107 pla-
ces. Un cop adjudicat el contracte, 
l’empresa encarregada tindrà un 
termini de tres mesos per redactar 
el projecte.
Des de l’anterior govern s’han 
mostrat indignats amb aquest 
anunci ja que consideren que els 
tràmits es van dur a terme durant 
el seu mandat. Jose Téllez anun-
ciava via Twitter: “ L’escola bressol 
de Montigalà #Badalona no estava 
bloquejada. L’alcaldessa Dolors 
Sabater i la regidora Laia Sabater 
van signar el 20 de juny els plecs 
per licitar el projecte executiu. El 
govern de la moció PP-PSC-Cs ha 
trigat 3 setmanes en publicar-ho al 
perfil del contractant”

Del 13/07 al 19/07/2018Núm. 621

Obert el termini per a la inscripció 
a les Noces d’Or 2018
Badalona tornarà a reconèixer amb un 
acte festiu els 50 anys de convivència 
de les parelles que celebren les seves 
Noces d’Or durant l’any 2018. La tro-
bada tindrà lloc dijous 25 d’octubre al 
Poliesportiu Casagemes. Les parelles 
que enguany facin els 50 anys de con-
vivència tenen de termini fins al proper 
28 de setembre per a fer la inscripció. 

Les parelles que durant 2018 celebrin 
les seves Noces d’Or que vulguin par-
ticipar en aquest esdeveniment ja es 
poden inscriure a les Oficines Muni-
cipals de Districte (OMD) portant la 
documentació següent:

DNI de cada membre de la parella
Llibre de família o algun altre docu-

ment que acrediti els 50 anys de con-
vivència
L’acte, que tindrà lloc el 25 d’octubre, 
consisteix en un berenar amb cava i 
pastís de noces, amenitzat amb música 
d’orquestra, animació i ball i un obse-
qui per a tots els assistents que cele-
bren les seves Noces d’Or amb el su-
port de Forn Catalunya i el sorteig d’un 
viatge, gentilesa de Viatges Bétulo.
Enguany també s’han convidat a totes 
les parelles que van celebrar el seu 
aniversari l’any passat, amb la qual 
cosa es preveu una participació de 
més de 400 persones.

La ciutat de Badalona celebra aquest 
homenatge ininterrompudament des 
de l’any 1986.
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Mercat Municipal de Torner, 
paradas 225-226-227 - Tel. 93 387 03 94

· Carns de 
 vedella, porc i 
 xai ecològic
· Formatges i embotits 
 ecològics
· Pernil de Terol i pernil 
 Ibèric ecològic

S’incorporen 10 nous agents a la plantilla 
de la Guàrdia Urbana de Badalona

Deu nous agents de la Guàrdia Urbana 
s’han incorporat a la comissaria del Turó 
d’en Caritg. L’alcalde de Badalona, Álex 
Pastor, i el segon tinent d’alcaldia i regi-
dor de l’Àmbit de Serveis a les Persones 
i Seguretat, Jordi Subirana, van assistir 
divendres a l’acte de lliurament de les 
credencials i de l’arma reglamentària als 
agents, després d’haver finalitzat la for-
mació a l’Escola de Policia de Catalunya. 
L’acte va comptar també amb la presència 
del superintendent de la Guàrdia Urbana 
de Badalona, Conrado Fernández, i d’altres 
comandaments del cos. 

S’han incorporat 9 homes i una dona. 2 
dels 10 agents són nascuts i viuen a Ba-
dalona.

Del 13/07 al 19/07/2018Núm. 621

L’Ajuntament de Badalona ha ofert una recepció a setze 
infants de camps de refugiats sahrauís que passen 
l’estiu amb famílies d’acollida de la ciutat
L’Ajuntament de Badalona va oferir dijous 
una recepció a un grup de setze nens i 
nenes de camps de refugiats sahrauís que 
estan passant aquest estiu amb famílies 
d’acollida de la ciutat. 

L’estada d’aquests setze infants, d’entre 
8 i 12 anys, a Badalona s’emmarca en el 
projecte solidari “Vacances en pau” amb 
el qual col·labora l’Associació Esabar Sa-
harauí Badalona Cooperació. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és que els menors 
puguin gaudir de la seva estada amb les 
famílies acollidores i de diferents activi-
tats de lleure. A més, els infants tenen 
l’oportunitat d’accedir a controls i revi-

sions mèdiques.

L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha 
assenyalat que “és un orgull que la 
primera recepció com a alcalde sigui 
a aquest grup de nens i nenes i a les 
seves famílies acollidores”. L’alcalde 
ha afegit que “la ciutat de Badalona 
sempre treballarà per fer valdre la so-
lidaritat i s’esforçarà per ajudar a totes 
aquelles persones que més ho neces-
sitin”. Finalment, davant d’aquest grup 
d’infants procedents dels camps de 
refugiats de Tindouf, Álex Pastor ha 
conclòs que “Badalona és també la 
vostra ciutat”.
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Enguany s’homenatjarà el 45è aniversari de l’assassinat de Víctor Jara

El Comitè Salvador Allende i la Comissió 
Che Guevara s’uneixen per treballar conjuntament

Les diverses entitats que participen en 
el Comitè Cívic Salvador Allende i la 
Comissió Che Guevara, totes dues de 
Badalona, s’han reunir per començar a 
preparar els homenatges que, com cada 
any a la nostra ciutat, commemoren els 
aniversaris dels assassinats d’Allende i el 
Che, i com a novetat, es realitzarà un acte 
en record a Víctor Jara, en el 45è aniver-
sari del seu assassinat per part de l’exèr-
cit de Pinochet. Concretament l’11 de de 
setembre tindrà lloc l’ofrena a Allenda a 
la plaça que porta el seu nom, situada al 
barri de Sant Mori de Llefià. També, el dia 
15 del mateix mes a la plaça de la Segona 

República, a Lloreda, es realitzarà un acte 
amb música, poesia, sopar i begudes xi-
lenes per retre homenatge al músic Víctor 
Jara i totes les víctimes assasinades per 
la dictadura xilena. Per últim, i com es 
va realitzant des de 31 anys, a la plaça 
del Che, de La Salut, es commemorarà la 
figura del gueriller argentí el 8 d’octubre. 
Destacar que més d’una trentena d’enti-
tats badalonines participaran i donaran 
suport a aquests actes a través de la Co-
missió del Che i el Comitè Allende, entre 
elles el Casal d’Amistat amb Cuba, asso-
ciacions de veïns, així com també entitats 
socials i polítiques.Plaça del Che

Amb un mercat mariner i diverses activitats musicals i infantils

El Front Marítim enceta 
les seves festes aquest cap de setmana

Després de les festes de Montigalà-Bat-
llòria, celebrades del 6 al 8 de juliol, amb 
el sopar de germanor amb actuacions, el 
torneig de futbol sala, els jocs infantils, 
la festa de l’escuma i la cantada d’hava-
neres amb rom cremat, arriben les festes 
del Front Marítim aquest divendres 13 
de juliol i s’allargaran fins al diumenge. 
La festa començarà a les 7 de la tarda al 
final del passeig Marítim, tocant el port, 
amb kangoo jumps per als més petits, 
que convidarà a fer un recorregut amb 
patinet. A la nit, a les 22h, el port oferirà 
una nit de gospel i jazz. De cara a dis-
sabte, dia 14, la jornada estarà marcada 
per la tradicional festa de l’aigua, que 
començarà a les 11.30h amb tobogans 
refrescants, jocs i xeringada de colors i 

finalment el canó d’escuma, a les 13h, 
davant de la CACI. A la tarda, de 17 a 
20h, la mainada podrà continuar amb 
castells inflables i taller i volada d’este-
ls, al mateix passeig Marítim, que aniran 
acompanyades d’una xocolatada (19h) 
D’altra banda, a les 18.30h, des del pont 
del Petroli s’oferirà una exhibició de king 
boxing i també diverses actuacions de 
dansa davant de la CACI. A les 21.30h, 
arribarà el sopar de germanor amb dis-
co-mòvil. Per acabar, el diumenge 15 de 
juliol serà el torn d’una batucada amb 
Sambarabeats a la plaça de Patí de Vela 
a les 17h, mentre que davant de la CACI 
hi haurà animacions musicals. Durant tot 
el cap de setmana es podrà gaudir d’un 
mercat mariner.

El Consell Nacional de la Cul-
tura i les Arts (CoNCA) ha lliu-
rat aquest dijous 12 de juliol, 
a les 19.30 hores, en el Teatre 
Zorrilla de Badalona (carrer 
del Canonge Baranera, 17), els 
Premis Nacionals de Cultura 
2018. La cerimònia ha estat 
presidida pel president de la 
Generalitat de Catalunya, Quim 
Torra, acompanyat pel presi-
dent del CoNCA, Carles Duarte, 
el president del Parlament, Ro-
ger Torrent, l’alcalde de Badalo-
na, Álex Pastor, i la consellera 
de Cultura, Laura Borràs. 
Els Premis Nacionals de Cul-
tura, concedits pel plenari del 
CoNCA, es van fer públics el 
passat 15 de març. La màxima 
distinció cultural del país reco-
neix enguany la tasca de qua-
tre entitats i sis creadors: les 
fundacions Pau Casals i Festa 

Badalona acull el 
lliurament dels Premis 
Nacionals de Cultura 2018

La seu de Menarini acull l’exposició 
“DiscapacitArt: les moltes capacitats 
de l’art” organitzada per Aspanin

La seu de Menarini acull l’expo-
sició “DiscapacitArt: les moltes 
capacitats de l’art”, organitzada 
per Aspanin i que pretén posar 
en evidència les habilitats dife-
rents que poden desenvolupar 
les persones a través de l’art. La 
mostra, que ha estat presentada 
davant de treballadors i treba-
lladores de la companyia, recull 
obres de quatre artistes vinculats 

a Aspanin, Carlos Fernández, Pa-
blo Morales, Dolors Torrent i Mar 
Vidal que, amb tècniques i disci-
plines diferents, volen acostar la 
seva visió del món i reflexionar 
sobre les diverses condicions 
de l’art. Mar Vidal, una de les 
artistes que participa en la mos-
tra explica que, ella, “sempre ha 
tingut necessitat de crear” i que 
la pintura “és una manera de 

mostrar-se als altres”. Per la seva 
banda, Mònica Moro, respon-
sable de comunicació i RSC de 
Menarini destaca que “el nostre 
objectiu es apropar a la nostra 
plantilla les entitats i els projec-
tes de RSC en els quals col·labo-
rem. Amb aquesta nova exposició 
donem veu a Aspanin, una entitat 
de Badalona amb la qual tenim 
un vincle des de fa anys”.

Del 13/07 al 19/07/2018

Major de Gràcia, el Centre de 
Titelles de Lleida, els escriptors 
Jordi Pàmias i Valentí Puig, els 
directors d’escena Josep Anton 
Codina i Albert Vidal, l’artista 
visual Fina Miralles, l’il·lusio-
nista Hausson (Jesús Julve) i el 
digital Catorze. 
L’acte de lliurament dels premis 
el van presentar els actors ba-
dalonins Lluís i Marta Marco 
i es va retransmetre en diferit 
pel 33, a les 22.30 hores, amb 
els comentaris de la periodista 
Gemma Ruiz. L’Estudi Ferran 
Sendra va signar el disseny i 
la producció de la cerimònia, 
en la qual va combinar els au-
diovisuals amb diferents pe-
ces musicals, a càrrec del Cor 
VEUS i el Joan Vives Quartet. El 
discurs del president de la Ge-
neralitat, Quim Torra, va posar 
el punt final a l’acte.

Foto: Arxiu
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El nou tècnic demana el suport de l’afició en un vídeo, des de Mèxic

El Badalona de Calderé arrencarà, 
com a mínim, a final de la setmana vinent

Dilluns passat, a les 12 del migdia, el CF 
Badalona feia oficial la notícia que tothom 
esperava: Ramon Maria Calderé serà l’en-
trenador de l’equip escapulat. El tècnic de 
Vila-rodona signa per una temporada i 
arriba acompanyat de Marc Cabestany, el 
seu assistent principal i coach, i de Jaume 
Cros, l’analista de vídeos. De la preparació 
física s’encarregarà ell mateix i l’entrena-

formen part de la plantilla del Badalona: 
els renovats Ismael Moyano i Miquel Ro-
busté, a més de Néstor Querol, Carlos Al-
barrán, Aly Coulibaly i Adri Rivas, que van 
signar un contracte fins al 30 de juny de 
2019. En aquest sentit, ha anat a favor el 
retard en l’inici de la temporada de segona 
B, que arrencarà el cap de setmana del 26 
d’agost, set dies més tard que la primera i 
la segona divisió.
El nou tècnic del Badalona va enviar un 
missatge a l’afició escapulada des de 
Mèxic, en un vídeo publicat a les xarxes 
socials del club. “És una gran satisfacció, 
un plaer i un orgull molt gran retrobar-me 
amb un el meu estimat CF Badalona”, diu. 
“Tant de bo puguem aconseguir èxits com 
els que vam assolir fa catorze anys. Dema-
no el vostre suport, per la plantilla i pel cos 
tècnic. No us fallarem”. Ramon Calderé va 
entrenar el Badalona entre 2002 i 2005, 
tres anys en els quals l’equip, que ales-
hores jugava a l’Avinguda de Navarra, va 
pujar a segona B i va guanyar dues lligues 
de tercera divisió i una copa Federació.

dor de porters el posarà el club.
Calderé es troba a Mèxic des de dissabte 
passat, amb els veterans del FC Barcelona, 
i tornarà aquest diumenge. Però no serà 
fins a final de la setmana vinent, com a 
mínim, quan començarà a treballar en la 
pretemporada escapulada. Ho farà, de ben 
segur, amb algun jugador més dels sis 
que, fins al tancament d’aquesta edició, 

Del 13/07 al 19/07/2018Núm. 621

Carla Morera i Anna ‘Pascu’, 
subcampiones d’Europa de futbol platja
Les jugadores del Seagull han disputat l’Europeu a Portugal

Foto: RFEF

Foto: Quim Puig / L’Esportiu

La selecció espanyola de futbol platja femení 
s’ha proclamat subcampió d’Europa a l’Euro-

millors seleccions europees del futbol platja. 
Espanya va iniciar el seu camí a l’Europeu 
amb una golejada contra la República Txeca 
(8-0). En la següent jornada del torneig, l’ol-
facte golejador de Morera i ‘Pascu’ va tenir 
la seva recompensa i van poder participar en 
la victòria contra Anglaterra, vigent campiona 
del continent fins aleshores (4-0). Les dues 
representants del Seagull van marcar un gol 
cadascuna. 
Malauradament, la bona feina del combinat 
nacional no va poder tenir la seva màxima 
recompensa i van caure a la final contra 
Rusia per dos gols a zero. Tot i això, la gran 
experiència de les jugadores badalonines 
es mantidrà al record. Morera acumula un 
campionat d’Europa amb la selecció nacional 
(2016) i una cinquena posició durant la par-
ticipació del curs anterior.

peu disputat a la ciutat portuguesa de Naza-
ré. El combinat dirigit per Christian Méndez 

Lacarcel va disputar durant el passat 6 i 8 de 
juliol el campionat del continental contra les 

Estar per sobre les possibilitats 
A l’estiu els aficionats de la Penya es-
tan pendents de fitxatges, renovacions, 
baixes.... Però volia fer referència al 
bàsquet base, una cosa que només re-
cordem quan veiem un jove que puja al 
primer equip o quan es guanya un títol. 
La situació econòmica també afecta al 
planter. I molt. Cada vegada el marge 
d’error és més gran perquè es poden fer 
poques apostes perquè hi ha els diners 
que hi ha per fitxar i, a més, els juga-
dors d’aquí tenen ofertes de clubs grans 

contra qui no es pot competir econò-
micament. És per això que m’agradaria 
subratllar que crec que el bàsquet base 
està ara mateix per sobre de les seves 
possibilitats. I si és així és pels grans 
entrenadors que hi ha i que hi han pas-
sat. No cal posar exemples perquè n’hi 
ha molts i cada vegada arriben més 
amunt. Cal però tenir-ho en compte i 
intentar apostar més pel planter. És el 
passat, el present i sobretot el futur de 
la Penya

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

La Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ) 
ja ha donat a conèixer el calendari i la seu 
de la pròxima edició de la Lliga Catalana 
ACB. El torneig es disputarà al pavelló Ba-
rris Nord de Lleida, el 8 i 9 de setembre, 
i en semifinals el Divina Joventut se les 
veurà amb el Morabanc Andorra. L’altra 
semifinal la protagonitzaran el Barça Las-
sa i el Baxi Manresa. Feia 15 anys que 
Lleida no acollia la Lliga Catalana, com-
petició que en els darrers anys ha estat 
monopolitzada pel Barça, que suma 21 
títols. La Penya en té 11. 

L’Andorra, rival en la pròxima 
edició de la Lliga Catalana ACB

Ventura, contra l’Andorra. / D. Grau - CJB 

Els joves del júnior de la Penya Dídac Cue-
vas i Arnau Parrado jugaran la temporada 
vinent al Clavijo de la LEB Plata, segons ha 
informat aquesta setmana el diari “L’Espor-
tiu”. D’entrada Cuevas tenia l’opció d’anar 
al Prat  amb Dani Miret, però finalment ha 
preferit marxar a Logronyo per poder tenir 
més minuts jugant de base. 
D’altra banda, la Penya va anunciar fa uns 
dies que Marc Calderón serà el nou entre-
nador del júnior la temporada que ve. Cal-
derón, format al Joventut, torna a Badalona 
després de la seva etapa al FC Barcelona. 

Dídac Cuevas i 
Arnau Parrado 
jugaran al Clavijo 
(LEB Plata)

Les seleccions espanyoles de 
formació, amb accent verd-i-negre
La bona feina del bàsquet base de la Pen-
ya té traducció en les convocatòries de les 
seleccions espanyoles de formació, amb 
molta presència verd-i-negra. El degoteig 
de convocats no s’atura i aquesta setmana 
s’ha conegut la preselecció de jugadors 
per a l’Europeu sub-16, que es jugarà a 

Novi Sad (Sèrbia) del 10 al 18 d’agost, 
amb Joel Juárez i Adrià Domènech entre 
els escollits. La selecció sub-17, pel seu 
cantó, no té competició oficial aquest es-
tiu, però farà una concentració a Palma 
del 22 al 29 de juliol amb els jugadors de 
la Penya Aleix Haro, Marc de los Aires i 

Arnau Jaime. 
El tècnic Dani Miret, confirmat ja oficial-
ment con a nou entrenador del CB Prat, 
s’ha posat al capdavant de la selecció sub-
15, que aquests dies es troba a França 
disputant un torneig amistós amb les se-
leccions de França, Grècia i Itàlia. I amb 
ell hi són tres jugadors de la Penya, Àlex 
Rubín de Celis, Guillem Vázquez i Fernand 
Vilar. 
On també hi haurà presència verd-i-negra 
serà en la concentració de les seleccions 
sub-12 i sub-13 que la Federació Espan-
yola farà a finals de mes a Guadalajara. A 
la selecció sub-13, per a jugadors de l’any 
2005, estan convocats Adrià Cano, Con-
rad Martínez i Pau Majoral,  mentre que en 
la sub-12 (2006) hi serà el també verd-i-
negre Adrià Domínguez. 

Comença l’Europeu sub-20
Aquest dissabte, a Alemanya, arrenca el 
campionat d’Europa sub-20 amb  Joel 
Parra, Pep Busquets i Pol Molins com a 
integrants del combinat estatal. Ucraïna, 
França i Croàcia són els rivals d’Espanya 
en la fase de grups.Joel Parra amb la sub-20.  / FEB 

Arnau Parrado. / adidasngt.com

 CD Ebro CD Teruel

 SD Ejea At. Balears

 UB Conquense FC Barcelona B

 UE Cornellà Lleida Esportiu

 CF Peralada CE Sabadell

 UE Olot RCDE Espanyol B

 Vila-real CF B Ontinyent CF

 Hércules CF València CF B

 CD Alcoià CD Castelló

 At. Llevant B

Els rivals del 
Badalona en 
el Grup 3 de 
segona B

Després de la reunió de la comissió 
de segona B de la federació espanyo-
la de futbol que es va celebrar aquest 
dimecres, el grup tercer, en el qual 
competeix el Badalona, ha quedat 
compost pels equips de Catalunya, 
València, Balears i l’Aragó, a més del 
Conquense, de Castella-La Manxa. 
Aquests seran els 19 equips que com-
petiran amb el de Ramon Calderé:
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Amb la participació de 320 jugadors i jugadores d’arreu del món
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El Badalona guanya a casa el 
19è Torneig Internacional de Rugbi Platja

El passat dissabte 7 de juliol es va cele-
brar el torneig de Rugbi Platja de Badalo-
na. Enguany s’ha arribat a la 19a edició de 

Fotos: Rugby Club Badalona

Fotos: Rugby Club Badalona
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El badaloní Javi 
Sánchez és professor 
a l’Assumpicó, 
davanter al Martinenc 
i ha viscut la cara 
amable i l’infern del 
futbol

“Quan el rendiment 
o la situació que vius 
no acompanya, un 
s’arriba a plantejar 
deixar-ho”

Foto: Martinenc

“Quan ets pare de família, les aportacions 
econòmiques del futbol és la recompensa al temps 
que deixes d’estar amb els teus”

Javi Sánchez (Badalona, 1984) és el mestre 
d’artilleria del futbol català. Mestre perquè 
és professor a l’escola Mare de Déu de 
l’Assumpció del barri del Congrés i artiller 
perquè el seu fusell golejador el referma 
com un dels referents ofensius de Terce-
ra Divisió durant la darrera dècada. Bu-
falà, Júpiter, Marianao, Ripollet, Masnou, 
Castelldefels, Rubí, Europa, Cerdanyola, 
Granollers, Vilassar i Martinenc són els 
12 equips on ha prestat els seus serveis. 
Dues promocions d’ascens a Segona B, 
una Copa Catalunya amb l’Europa i dos 
ascensos a Tercera són els records més 
dolços que rememora Sánchez al Diari de 
Badalona, però el ‘killer’ badaloní també 
ha patit malsons on s’ha replantejat en 
diverses ocasions penjar les botes. El su-
port familiar i la seva força de superació 
ho ha evitat i aquesta temporada ha tancat 
un dels cursos més inestables però que 
s’ha tancat amb un regust engrescador: as-
cens a Tercera Divisió amb el Martinenc i 
una injecció de moral que l’ha revitalitzat. 
 
Un global de 12 equips amb pujades 
i baixades, t’hauria agradat tenir una 
mica d’estabilitat?
Això té la seva part positiva y negati-
va. La vessant social és molt bona, perquè 
aquest canvi constant d’equip m’ha ajudat 
a conèixer a molta gent. Cap altra feina 
et dóna l’oportunitat d’establir un vincle 
amb tantes persones. D’altra banda sí que 
m’hagués agradat poder assentar-me per 
exemple a l’Europa eternament. És un club 
on vaig estar bé, a nivell esportiu complia 
les meves expectatives i amb una massa so-
cial que t’estima. És un club amateur molt 
gran. També he patit impagaments a altres 
equips, he marxat de clubs i m’han fet fora. 
Quan ets pare de família, el futbol i les apor-

tacions econòmiques és la recompensa al 
temps que deixes d’estar amb els teus. 
 
T’has arribat a plantejar deixar el futbol? 
Sí. Al febrer d’aquest any ja ho volia 
deixat. 
Quan el rendiment o la situació que vius 
no acompanya, un s’arriba a plantejar 
deixar-ho. Aquesta temporada he viscut 
un ambient no gaire còmode a Granollers 
i a Vilassar la situació era insostenible. 
I quan ja tenia la retirada al cap, la meva 
dona em va donar el suport per continuar. 
Jo no volia que el futbol m’obligues a 
penjar les botes, quan deixi el futbol vull 
que sigui perquè jo ho decideixo, ja sigui 
aquesta temporada que comença o l’altre. 
 
Amb l’ascens del Martinenc has recu-
perat aquesta il.lusió?
Quan vaig arribar al club els hi vaig 
agrair l’oportunitat perquè jo ja em veia 
fora dels camps. Vaig arribar a un ves-
tidor amb un ambient molt diferent i em 
va fer reflexionar per ressorgir. El par-

Amb 34 anys, Javi Sánchez ha defensat 12 equips i ha viscut la cara A i B del futbol

tit decisiu del play-off també va ser molt 
clau: los viejos rockeros nunca mueren. 
 
Hi ha un excessiu de professionalitza-
ció a Tercera Divisió?
N’hi ha club que sí que ho poden exigir per-
què els seus sous així ho reflecteixen. Però 
també n’hi ha d’altres que així ho exigeixen 
sense tenir els recursos adients, una metodo-
logia exacte i uns sous que no ho testifiquen. 
Quan un jugador és més jove és fàcil d’engan-
yar però jo ja sé què em puc trobar a un club. 
 
Fa dues temporades vas jugar a la ges-
pa contra Alberto García Nieto, alumne 
teu a l’escola, en aquell moment vas 
veure que la joventut ja forma part 
d’una nova generació?
Jo ja sabia que tard o d’hora jugaria contra 
ell. Aquesta reflexió la vaig fer a Castellde-
fels amb 28 anys, quan vaig jugar contra 
nens que havia entrenat quan jo tenia 18 
anys i ells eren benjamins que ja havien 
fet el salt a amateur. Sóc conscient que ja 
tinc el doble d’edat que els jugadors que 

comencen. Sentimentalment s’agraeix que 
exalumnes es recordin de tu quan els hi 
fan entrevistes a altres mitjans, com va 
ocórrer amb Alberto al Mundo Deportivo. 
 
Has tingut ofertes de Segona B, et que-
da clavada aquesta espina?
No, perquè ho vaig decidir jo. M’hauria que-
dat clavada si no hagués tingut cap oferta de 
Segona B. Sóc realista i sé que no hauria 
pogut arribar a Primera Divisió però quan un 
jugador arriba a Tercera sempre té la meta 
d’intentar tenir nivell de la categoria superior 
i vaig decidir no marxar perquè tinc una feina 
fixa. Tinc l’espina clavada de no haver marcat 
en un play-off, no haver arribat a una fase 
final amb la selecció catalana amateur...pe-
tits matisos, però cap de decisions. 

Penya - Sant Josep, 
recuperar una vinculació per fer ciutat
El vincle recordaria una de les millors èpoques de les dues entitats allà a principis dels 90

 Gerard Blat en un partit. / Manel Expósito

Establir lligams entre clubs és una opció 
que pot generar sinergies positives per 
les parts implicades. El Club Joventut de 
Badalona és un clar exemple d’aquesta 
realitat. Des de l’entitat verd-i-negre s’es-
tableixen vincles temporada rere tempo-
rada amb clubs de la zona metropolitana 
o voltants, com el CB Prat (LEB Or) o 
l’Arenys Bàsquet (Lliga EBA). Un vincle 
fructífer per donar una primera sortida 
amateur i/o professional als joves del 
planter badaloní. Però, es podria generar 
aquesta opció amb un club badaloní?
Us imagineu una afiliació entre el Club 
Joventut de Badalona, mitjançant el CB 
Prat (LEB Or), i el CB Sant Josep (Lli-
ga EBA)? Doncs el Diari de Badalona us 
pot avançar que representants esportius 
d’ambdues entitats badalonines veurien 

aquesta unió quelcom fructífer per amb-
dós equips. Un vincle que es traduiria 
en un intercanvi de jugadors que ex-
plotaria i milloraria els talents més ben 
apreciats de les pedreres amb més re-
nom de Badalona. Jugadors sortints del 
Júnior del Joventut i parroquials com…
Gerard Blat o Felipe da Cruz… , entre 
d’altres, podrien ser jugadors que po-
drien aprofitar-se d’aquesta vinculació 
per continuar la seva etapa formativa.
El vincle del Joventut amb el Sant Josep, 
en comptes el que té ara amb l’Arenys 
Bàsquet, seria una realitat fructífera, 
tant per establir un relat de ciutat con-
junt com potenciar dues de les millors 
pedreres badalonines que recordaria 
una de les millors èpoques de les dues 
entitats allà a principis dels anys 90.

la mà del Rugby Club Badalona, que com 
cada any porta un espectacle esportiu cada 
vegada amb més nivell internacional. En 

total han participat més de 320 jugadors i 
jugadores, començant al matí amb les ca-
tegories sub16 i sub18 del Badalona, Fuck 
Sapos, Infinity Lucky, Neuchatel de Suïssa 
i St Annes Green d’Anglaterra. Finalment, 
l’equip Infinity Lucky es va imposar campió 
del sub16, mentre que St. Annes Greed Gold 
a sub18, que tot seguit van disputar aquests 
dos equips i els britànics van remuntar un 2 
a 0 en contra per acabar guanyant aquesta 
edició matutina del torneig.
A la tarda va ser el torn de 10 equips sè-
niors masculins, sis equips sèniors feme-
nins i quatre de veterans, que van formar 
l’escamot preparat per a lluitar i poder en-
dur-se’n el trofeu. En primer lloc, es va viure 
un empat en la final femenina entre GEiEG i 
les Gòtic, guanyant el segon equip gràcies 
al punt addicional que va atorgar l’àrbitre, 
més conegut com fair play. En sènior mas-
culí es van disputar més 20 partits, amb la 
participació del clàssic equip suís de Neu-
chatel. Per la seva part, tant el BUC com el 
Badalona van demostrar ser els millors de 

cada grup i es van enfrontar a una final, on 
els dos equips van donar-ho tot per a poder 
guanyar. Un petit aldarull mostrava la tensió 
que hi havia present, però van ser al final 
els refistolats de Jean-Luc, qui aixecaven la 
copa de campions, així per primera vegada, 
el Badalona quedava campió del torneig or-
ganitzat a casa seva. En canvi, els veterans, 
que rebien la visita del Fes del Marroc, els 
Flying Pigs van ser els campions d’enguany.
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El pavelló de l’Estació del Nord va ser l’es-
cenari on el Joventut Femeni ha ofert la seva 
versió més anotadora de la temporada. Tot 
i que el conjunt de Toni Madrid va caure 
contra el CB Roser (79-70), les badalonines 
van oferir una gran imatge a la pista. L’equip 
verd-i-negre va iniciar el matx amb un par-
cial negatiu de 8-0 que va condicionar el 

Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Necessites desconnectar dels problemes. Si no pots 
sortir, crearàs un oasi de pau a casa. És probable que 
optis per tallar certes comunicacions que et produeixen 
angoixa.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Potser decebut amb una persona, intentes oblidar l’ex-
periència, tot refugiant-te en els teus i en el que et fa més 
feliç. Si n’has extret algun aprenentatge, millor.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Un assumpte professional arriba a un final de cicle i 
perceps una mica amb el que pots comptar i el que 
no. Ara ja penses en vacances o en passar-ho bé amb 
els amics.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
La parella pot demanar-te més atenció i afecte si passa 
per un moment delicat, i tu, amb el teu tarannà realista li 
pots donar un punt de vista pràctic de la situació.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Pots ser d’aquelles persones que prefereixen callar, però 
aquests dies et costarà més mantenir-te en silenci. Si 
alguna cosa s’havia quedat en el tinter, ara és l’hora.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Has hagut d’obrir els ulls a la realitat i tot i que algunes 
coses que veus no t’agraden, no les pots canviar. Si tens 
una relació de parella, gaudiràs del romanticisme.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Els banys nocturns t’aportaran calma i t’ajudaran a 
dormir. Usa l’element aigua per relaxar-te i posar-te en 
contacte amb les teves veritables i sensibles aspira-
cions.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Possibilitat de col·laborar professionalment amb un 
soci o més d’un. Si darrerament has conegut innova-
dores maneres de cuidar la teva salut, ho voldràs posar 
en pràctica.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Algú pot haver-te donat carabasses. Potser no has es-
tat atent als senyals que indicaven que no era possible. 
Amb el teu caràcter inquiet, aviat tindràs nous objectius.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Penses en el futur dels teus i és possible que prenguis 
mesures d’estalvi per poder cobrir necessitats vitals. Al-
guna trobada grupal et distraurà de les teves cabòries.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Darrerament pots haver sentit que estàs cansat i et 
manca l’energia. Si és el cas, serà bo saber com està 
la teva salut i el teu ànim. Potser necessites una bona 
desconnexió.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Els darrers esdeveniments poden haver activat el teu 
costat més poètic i sensible. És possible que sentis 
alleugeriment escrivint o practicant el teu esbarjo pre-
ferit.
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