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Una tromba 
d’aigua 
inunda carrers 
i causa 
desperfectes  7       

El boom turístic de Barcelona 
dispara els preus a la ciutat

@Nievesropo



Carles Tornero / Montse López - redaccio@diaridebadalona.com Carles Tornero / Montse López - redaccio@diaridebadalona.comREPORTATGE REPORTATGE2 3Del 20/07 al 26/07/2018Núm. 622

BADALONA

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

CAMBRILS

ARENYS DE MAR

MALGRAT DE MAR
PINEDA DE MAR

PLATJA D’ARO
PALAMÓS

AMPURIABRAVA

CADAQUÉS

SANT FELIU DE GUIXOLS

LLORET DE MAR
BLANES

TOSSA DE MAR

SITGES
CALAFELL

CASTELLDEFELS

MIAMI PLATJA

L’AMETLLA DE MAR

SALOU

TORREDEMBARRA
TARRAGONA

Els preus desorbitats dels allotjaments de 
Badalona posen en evidència l’alta deman-
da de turistes de Barcelona que busquen 
opcions per dormir prop de la capital. Ara 
bé, la majoria d’aquests visitants sap que es 
troba a Badalona? Aquesta és la pregunta 
que es fan els experts en turisme i el go-
vern municipal. Sense estudis que ho de-
terminin amb exactitud, les dades de l’Ofi-
cina de Turisme de 2017 ja donen algunes 
respostes. De les 10.783 persones que va 
atendre l’oficina, el 84% eren de naciona-
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El govern vol que el 
turista es quedi a la ciutat

És obvi que Badalona no pot competir amb 
Barcelona pel que fa a l’oferta turística, però 
sí que ens podem comparar en els preus 
dels allotjaments. Per al turista que ve de 
vacances, li pot sortir igual de car dormir 
a Badalona que a un hotel de Les Corts. 
Ho posa en evidència el darrer estudi de 
Holidu, una empresa que, com Airbnb, 
es dedica a la gestió d’allotjaments turís-
tics. Segons l’informe d’aquesta empresa, 
Badalona és la ciutat més cara on dormir 
amb una mitjana de 278 euros per nit en 
temporada alta, només un 18% més car 
que en temporada baixa en què el preu mi-
tjà disminueix a 226. Costa de creure però 
Badalona està en el número 1 per sobre de 

El turisme de Barcelona 
dispara els preus dels 
allotjaments de Badalona
El portal Holidu situa Badalona com la ciutat més cara de 
Catalunya on dormir amb una mitjana per nit de 278 euros

Miami Platja (259 euros), l’Ametlla de Mar 
(236) o Sitges (229). Si baixem més en el 
rànquing, ens trobem municipis com Plat-
ja d’Aro (195), Cadaqués (174) o Palamós 
(162). Quan es pregunta als experts per què 
Badalona apareix com la ciutat més cara, 
l’explicació no és una altra que la proximitat 
amb Barcelona. El badaloní Sergi Martínez, 
màster en gestió turística de ciutats, té clar 
que es tracta del conegut com “efecte T-10”. 
“Els preus dels allotjaments són cars fins 
a Montgat que és el que inclou la primera 
zona de la T-10 que fan servir els turistes”, 
explica Martínez a aquest diari. Segons l’es-
tudi de Holidu, aquests preus situen  Barce-
lona i Badalona com un dels destins més 

cars de mitjana d’Europa. De fet, el país més 
car és el Regne Unit on una nit costa de mi-
tjana 203 euros que és justament la mitjana 
de Catalunya però que és un preu inferior a 
la mitjana de Badalona. 

Impossible dormir per menys de 100 
euros per nit 
No hem volgut quedar-nos només amb les 
dades de Holidu i ens hem posat a la pell 
d’un turista que vol passar quatre dies a Ba-
dalona. En concret, del dia 15 al 19 d’agost. 
Quan fem la cerca en els portals habituals, 
com Booking, comprovem que, efectiva-
ment, dormir a Badalona pot arribar a ser 
tan o més car que a Barcelona. Un dels ho-

tels de referència, el Rafael Hoteles, de 4 es-
trelles, costa 486 euros per les 4 nits. L’altre 
gran hotel, el Miramar, de 3 estrelles, ja no 
té habitacions per a aquestes dates i l’apar-
thotel del mateix nom ens costaria 520 eu-
ros. És un preu similar, o fins i tot superior, 
al que podem aconseguir si triem dormir en 
un hotel de 3 estrelles prop de la Sagrada 
Família o un de 4 estrelles a Sant Gerva-
si o Les Corts. Si volem pagar menys de 
100 euros per nit al mes d’agost només ens 
queda l’opció de l’alberg juvenil Be Dream 
Hostel que ofereix 296 euros per les 4 nits. 
Si optem per altres opcions per passar un 
agost a Badalona, ens queden els portals 
com Airbnb o Holidu de pisos turístics, 
molts dels quals, segons el govern local, no 
compten amb llicència municipal. El turista, 
però, això no ho sap. A Airbnb, a primera 

1-Badalona és la ciutat més cara on dormir/ Font: Holidu  2- El Rafael Hoteles és l’hotel més gran de Badalona amb una oferta de 142 habitacions en 14 plantes / Carles Tornero

litat espanyola i, d’aquestes, quasi un 65% 
eren badalonins, el que indica que el gruix 
de persones que s’interessen per l’oferta de 
la ciutat són veïns de la ciutat. De fet, només 
un 6,65% eren francesos, un 2% alemanys 
i un 1,33% britànics. És més que probable 
que aquestes dades canviessin si es fessin 
enquestes a peu de platja on segur que el 
nombre d’estrangers seria molt superior. I 
de nou, els entesos es fan noves preguntes: 
Els turistes que dormen als nostres hotels 
i albergs mengen i sopen a la ciutat? De-

línia de mar, prop del port, s’ofereixen pi-
sos per 204 euros per nit i, alguns més de 
luxe per 260. Només si sortim del Centre, 
podrem trobar opcions per menys de 200 
euros la nit. A La Salut s’oferten pisos per 
173 euros la nit o a Lloreda per 145. Si 
volem ser prop del mar, sempre ens que-
da l’opció de dormir en un veler. En aquest 
cas, si no necessitem de gaire espai, podem 
passar una nit al bressol de les onades per 
103 euros però si busquem una opció més 
luxosa, com un iot, ja hauríem de desem-
butxacar 510 euros per una sola nit. De fet, 
en els paquets turístics que va presentar 
l’Ajuntament de Badalona amb l’empresa 
Viemocions i que inclou una nit en un hotel 
i activitats vinculades al vi i al passat romà 
de Badalona, el preu és de 190 euros per 
nit. Això sí, l’hotel és a Alella. 
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El Pont del Petroli i la platja són el principal atractiu turístic de Badalona/ Badalondia.com

Sant Jeroni de la Murtra, el gran desconegut / Badalondia.com

Terrasses a  la Rambla de Badalona / Montse López

ofereix la ciutat a l’agost, com les 
rutes històriques o la Festa Major. 
“La quantitat de turistes que visi-
ten els carrers de Gràcia és perquè 
tenen interès en la cultura popular 
i tradicional. Per què a Badalona 
no ho podem aconseguir?” es 
pregunta l’expert en turisme de 
Badalona. Pel que fa a futures in-
versions, Martínez és pràctic: “no 

màster en gestió turística, com el 
regidor Jordi Subirana, nou regi-
dor de Turisme i Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament de Badalona, 
coincideixen en la solució: cal que 
el turista que dormi a Badalona 
pugui tenir accés a l’oferta cultu-
ral, gastronòmica i d’oci de la ciu-

diquen un dia a visitar el Museu 
de Badalona o Sant Jeroni de la 
Murtra? De nou, no hi ha dades 
que ho certifiquin, però els experts 
s’inclinen més aviat pel no.   

Un fulletó que ho expliqui tot
Curiosament, tant Sergi Martínez, 

cal invertir una gran quantitat de 
diners. Potser només és necessa-
ri optimitzar els recursos i que el 
turista que dormi en un hotel de 
Badalona, trobi un fulletó amb tot 
el que s’ofereix culturalment i els 
restaurants on es pot menjar i so-
par. Potser és tan fàcil com parlar 
amb plataformes com Airbnb i que 
els clients que dormin en pisos 

tat. Martínez apunta que a l’Hospi-
talet ja van posar en marxa durant 
el Mobile World Congress ‘L’Hos-
pitalet Experience’, de manera que 
“l’empresari que dormia en aques-
ta ciutat sabia que no es trobava 
a Barcelona”. Per a Martínez, cal 
potenciar la promoció del que ja 

LES GUINGUETES AMPLIEN L’OFERTA D’OCI PER ATRAURE CONSUMIDORS

Les 8 guinguetes de les platges 
de Badalona ofereixen aquest 
estiu una programació d’oci i 
gastronòmica. Tot i que algu-
nes d’elles ja ho feien abans, 
la nova concessió ho requeria 
en el plec de condicions. Una 
manera, doncs, d’adaptar-se a 
la demanda turística que busca 
un valor afegit a l’hora d’escollir 
on seure per sopar o prendre 
una copa a l’estiu. Monòlegs, 
actuacions en directe, DJ’s, im-
proshows, sopars acompanyats 
de música per ballar... Tot un 
seguit d’activitats que fan més 
atractiu l’estiu de Badalona i, 
qui sap, si més beneficiós per 
a hotelers i restauradors.

Guingueta a la platja de Badalona / Montse López

Ja sabem què ofereix Badalona 
als turistes per dormir a la ciutat 
però, si volen passar el dia aquí, 
tenen prou oferta? Si parlem de 
gastronomia, des de l’agrupació 
Forquilla Badalona ho tenen clar: 
“l’oferta és variada, diversa, amb 
preus assequibles i en diverses 
localitzacions, ja sigui a les guin-

turístics rebin també la informació 
de la ciutat”. 
Tan simple com un fulletó. És 
la mateixa resposta que dóna el 
responsable de turisme, Jordi Su-
birana. “Fins ara, no s’ha aconse-
guit”, reconeix el regidor d’Units 
per Avançar, que ens atén minuts 
després de parlar amb el depar-

tament de turisme que dirigeix 
des de fa menys d’un mes. “S’ha 
de treballar de forma transversal 
amb la cultura, la restauració i el 
comerç de Badalona i tot plegat 
ho ha de pilotar l’Oficina de Turis-
me”, explica a aquest diari. Quan 
li demanem un exemple pràctic, 
ens en dóna uns quants: “Si el 

turista fa una ruta del Museu de 
Badalona, també ha de saber els 
restaurants que hi ha al voltant; si 
dorm al Rafael Hoteles ha de tenir 
informació dels serveis de la ciutat 
i no només de Barcelona; si menja 
en un restaurant Badalona, ha de 
saber les rutes que s’hi fan a Sant 
Jeroni o al Museu de Badalona”. 

Subirana sentencia: “Si no som 
capaços de fer-ho, si el Museu 
va per una banda i els hotels i 
els restauradors per una altra, el 
turista no es quedarà aquí i mar-
xarà sempre a Barcelona”. El nou 
regidor de Turisme reconeix, però, 
que per a aquest estiu no hi haurà 
temps però que ja està pensant en 

futures estratègies. No concreta 
quines són, però avança que calen 
“elements visuals” com els matei-
xos fulletons o vídeos. Mesures 
que també, segons Subirana, han 
d’atreure el visitant de Barcelo-
na: “les exposicions del Museu 
de Badalona no es poden quedar 
només per als badalonins”. 

Forquilla Badalona aposta perquè es publicitin millor les activitats que s’organitzen  

Els restauradors reclamen la col·laboració entre 
públic i privat per millorar l’oferta turística

guetes, a la Rambla o a l’interior 
de la ciutat”, assegura Edgar Te-
jada, president del col·lectiu de 
restauradors. Tot i això, reconeix 
que els restaurants de la ciutat no 
tenen molta més feina a l’estiu, 
sinó que es reparteix entre tots els 
dies de la setmana ja que tothom 
surt més i no s’espera a dissabte 

o diumenge. Els caps de setmana 
les terrasses de la Rambla i les 
guinguetes de la platja estan ple-
nes, però els restaurants no ho es-
tan tant. Sergi Martínez, expert en 
gestió turística, creu que s’haurien 
de fer més activitats com rutes de 
tapes per atraure consumidors. “El 
problema de Badalona no és que 

no es facin prou activitats, sinó 
que no se sàpiga que es fan”, la-
menta en canvi Edgar Tejada. Des 
de Forquilla Badalona creuen que 
s’hauria d’apostar per oferir al tu-
rista una guia de tots els serveis 
que té Badalona, no només els 
culturals sinó també els gastronò-
mics. En aquest sentit, Tejada 

reclama de nou la col·laboració 
entre el públic i el privat: “hem 
demanat al nou regidor de turisme 
una taula de col·laboració perquè 
l’administració i els privats anem 
de la mà”. És un fet: cada vegada 
hi ha més turistes a Badalona “i 
cada vegada fan més vida a la ciu-
tat, per això cal pensar en el futur”.
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Els efectes 
del boom turístic

T’agradaria que la Penya i el 
Sant Josep recuperessin la 
seva vinculació?

Barcelona és una de les ciutats més visitades del 
món i en els darrers anys el sector turístic ha 
esdevingut un dels més importants per a l’eco-
nomia del país, convertint-se en una de les prin-
cipals fonts d’ingressos. Els Jocs Olímpics del 
1992 van posar la ciutat a l’aparador mundial i 
des d’aleshores les xifres no han parat de créixer 
exponencialment. 

Alhora, però, és evident que tot aquest boom 
turístic també està generant efectes secundaris,  
gens positius. I un d’ells és l’encariment de la 
vida i el procés de gentrificació que estan pa-
tint algunes zones. Badalona, per la proximitat 
amb la Ciutat Comtal, no n’és pas aliena, a tots 
aquests fenòmens, i de retruc també en pateix 
els efectes.
Fa uns mesos parlàvem de l’encariment dels 
preus del lloguer a la ciutat, que des del 2014 
han pujat un 15% —fruit també d’altres fac-
tors¬— i ara les xifres també posen de manifest 
que passar una nit a Badalona ja és pràcticament 

igual de car que fer-ho a Barcelona. A més, com 
ha passat a Barcelona i en moltes altres ciutats 
del nostre país, també estan proliferant els pisos 
de lloguer turístic, molts dels quals sovint no 
compten amb llicència municipal.

L’increment de pernoctacions a la nostra ciutat, 
d’altra banda, posa damunt la taula un altre rep-
te pendent. El d’aconseguir que molts d’aquests 
turistes no només dormin a Badalona, sinó que 
coneguin la ciutat, hi facin més vida i gaudeixen 
de la seva oferta cultural o gastronòmica.
És una obvietat que no podem competir amb 
l’atractiu i la gran oferta turística que ofereix 
Barcelona, però alhora cal reconèixer que aquest 
és un terreny on hi ha camp per córrer, com ex-
pliquen molts dels actors implicats: Ajuntament, 
restauradors, equipaments culturals, comerços...
Cada cop hi ha més turistes que venen a Bada-
lona i si volem aconseguir un major retorn per a 
l’economia local cal que tothom uneixi esforços 
per donar a conèixer més i millor la nostra ciutat.

EDITORIAL ENQUESTA

SI 74%

NO 26%

Del 20/07 al 26/07/2018Núm. 622

En deu minuts van caure 27 L i, en un minut 4,6 L

Les pluges deixen 40 litres en mitja hora a 
Badalona, provocant riuades i alguns desperfectes

Les pluges van ser especialment 
intenses dilluns al matí a diversos punts 
de Catalunya, sobretot al litoral. Segons 
el Servei Meteorològic de Catalunya, 
les tempestes van deixar a primera hora 
40,4 litres per metre quadrat a Badalona 
en només mitja hora, dels quals més de 
27 han caigut en deu minuts i 4,6 en 
un minut. La calor del cap de setmana 
i l’aire fred de les capes més altes van 
provocar aquestes fortes tempestes, ja de 
matinada primer a Tarragona i després al 
litoral. 
El xàfec va provocar que diversos carrers 
i avingudes de Badalona van quedar 
completament inundades. Fins i tot es 
podien veure contenidors navegar. La 
tempesta d’estiu va provocar nombroses 
incidències a la ciutat i trucades al 112. 
Carrers convertits en rieres, inundacions 
en baixos, comerços i aparcaments o la 
caiguda d’un mur a Llefià, sense provocar 
danys personals, van ser les incidències 
més destacades. Durant dos dies la platja 
va tenir onejant la bandera vermella.

Riera d’en Folch / Oriol Rodriguez

Parc de la Baixadeta / Irene Iglesias

Enquesta feta a  www.diaridebadalona.com - 89 vots

Via Augusta / Badalona Recuerdos

Riera Canyadó / Irene Iglesias
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El PP assegura que el “col·lapse” que va patir la 
ciutat es podria haver minimitzat 
Diuen que es podria haver evitat amb el correcte manteniment dels embornals 

El PP de Badalona ha lamentat el col·lapse 
que va patir la ciutat dilluns per culpa de la 
pluja perquè els efectes es podrien “haver 
minimitzat amb un correcte manteniment 
de la neteja dels embornals”. «Avui estem 
patint les conseqüències d’una falta de 
previsió total per part del Govern perquè 
la ciutat s’ha col·lapsat en gran part per 
culpa del deficient manteniment dels em-
bornals que evacuen l’aigua», assegura 
el portaveu del Grup municipal del Partit 
Popular, Daniel Gràcia. Durant tot el matí 
de dilluns van ser molts els carrers de la 
ciutat que es van inundar “sense que el 
sistema de clavegueram donés l’abast per 
tal d’absorbir l’aigua”. El portaveu consi-
dera que «si s’hagués fet un correcte man-
teniment de la neteja dels embornals no 
haguessin quedat saturats de fulles i po-
drien haver evacuat l’aigua de forma molt 
més ràpida». El Grup popular recorda, a 
més, que durant el mandat 2011-2015 
es va construir el primer dipòsit d’aigües 
pluvials a Badalona.

Carrer Conquista / @Nievesropo
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El Servei de Salut de l’Ajuntament de Ba-
dalona 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 titularitat pública. Durant 
l’estiu és habitual que hi hagi un incre-
ment en la proliferació de plagues urba-
nes, d’insectes i/o rosegadors, a causa de 
les condicions meteorològiques de més 
calor i humitat. Aquest programa, que es 
realitza durant tot l’any, es basa, princi-
palment, en el control del clavegueram de 
cadascun dels districtes de la ciutat i en 
l’atenció continuada d’incidències. A més 
durant l’estiu, s’activa el Pla de Prevenció 
i Control del Mosquit Tigre. Cal destacar 
que totes les actuacions que es realitzen 
atenen a criteris de protecció de la salut, 
mediambientals i d’efectivitat. S’apliquen 
mesures correctives que prioritzen mè-
todes de control i prevenció abans que 
d’aplicació de plaguicides.

El programa 
de control de 
plagues urbanes 
es reforça durant 
l’estiu

La campanya “Omple la bossa de vida” ha de garantir 
les donacions necessàries durant les properes setmanes

Aconseguir 35.000 donacions de sang 
per fer front a les vacances d’estiu

Amb el missatge “Aquest estiu, omple la 
bossa”, les persones que donen sang re-
bran una bossa de roba amb la frase “Dona 
el millor de tu. Dona sang”. L’objectiu és 
sumar 35.000 donacions de sang per poder 
donar resposta a les necessitats que pre-
veiem que tindran els malalts als hospitals 
des d’ara i fins al 31 d’agost. A partir de di-
jous, tothom que doni sang a qualsevol dels 
hospitals amb banc de sang o a les unitats 
mòbils rebrà una bossa de roba amb el nou 
missatge del Banc de Sang “Dona el millor 
de tu. Dona sang”. A l’estiu les donacions 
baixen al voltant d’un 30% respecte la resta 
de l’any. Fem vacances, les empreses i les 
universitats redueixen l’activitat i moltes 
persones canvien els hàbits i deixen de do-
nar sang. Per garantir que tots els malalts 
tindran la sang necessària per als tracta-
ments, s’han programat 60 campanyes cada 
setmana. També estaran obertes les sales 
de donacions a 20 hospitals per assolir les 
35.000 donacions necessàries. Foto: Banc de Sang i Teixits
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Detingut un clan familiar per captar i utilitzar 
persones amb discapacitats per cometre delictes
Cinc dones i un home han estat detinguts com a pressumptes autors 

Els  Mossos d’Esquadra van de-
tenir, el dimarts 10 de juliol, cinc 
dones i un home de nacionalitat 
espanyola, amb edats compreses 
entre els 19 i els 54 anys, i veïns 
de Sabadell i Badalona com a 
presumptes autors d’un delicte de 
pertinença a grup criminal, tràfic 
d’éssers humans amb finalitats 
delictives i estafes continuades. 
Els detinguts eren tots membres 
de la mateixa família. La investi-
gació es va iniciar el novembre 
de 2017 quan els investigadors 
van trobar indicis de l’activitat 
delictiva del clan familiar el qual 
captava i posteriorment explo-
tava persones d’edat avançada, 
amb discapacitats psíquiques i 
amb un estat d’exclusió social 
molt elevat. Principalment els 
localitzaven en menjadors so-
cials. Una vegada captats i por-
tats als domicilis dels membres 

del clan els obligaven a realitzar 
tasques de neteja domiciliàries, 
els maltractaven físicament, els 

donaven per menjar només un 
entrepà i aigua al dia, a banda 
d’utilitzar-los per obtenir crèdits 

i fer compres finançades, fins 
i tot amb documentació falsi-
ficada. El modus operandi del 

grup criminal clan demostra una 
crueltat destacable vers aquestes 
persones en situació de vulne-
rabilitat. A banda de l’abús que 
suposaven les tasques de neteja 
i recollida d’aigua amb galledes 
de les fonts públiques  properes 
als domicilis que els encomana-
ven, els finançaments sol·licitats 
gaudits pel clan amb càrrec a les 
víctimes generaven progressi-
vament avisos de morositat cap 
a les persones captades. Quan 
finalment les financeres dene-
gaven més crèdits, els membres 
de l’organització feien fora de 
casa les víctimes i en captaven 
de noves. Van detenir sis perso-
nes, cinc dones i un home, com 
a presumptes autors d’un delicte 
de pertinença a grup criminal, 
tràfic d’éssers humans amb fi-
nalitats delictives i estafes con-
tinuades.

Material confiscat / Mossos d’Esquadra



Marta Grífols - redaccio@diaridebadalona.com ACTUALITAT 15Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.comPUBLICITAT14

PISOS OBRA NOVA
BADALONA CENTRE

C/Latrilla, 22
Pisos 1,2 i 3 habitacions

Dúplex amb terrassa
Pàrquings i trasters

938 377 378 - 616 574 419
www.roerealestate.es
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D’altra banda, el partit també han asse-
gurat que l’ex alcaldessa Dolors Sabater 
també ha fet ja entrega de la targeta de 
crèdit de la que disposava per a despeses 
protocol·làries. Diuen que “l’alcaldessa 
només va disposar d’aquesta targeta a 
partir de 2018, abans no la va sol·licitar. 
En total la despesa no suma més de 400, 
que també es pot consultar a la pàgina 
web de la formació. La majoria d’aques-
tes despeses són petits viatges en taxi 
per a desplaçar-se a reunions de feina, 
el viatge a Nàpols per acompanyar l’ONG 
badalonina Proactiva Open Arms a l’abril 
i algun dinar de feina amb periodistes”. 
En comparació amb el mandat anterior, 
des de la formació lila diuen que les da-
des contrastes “amb l’efectuada durant 
el mandat 2011-2015 en el qual Xavier 
García Albiol va ostentar el càrrec a l’al-
caldia de la ciutat i va fer servir també la 
targeta de crèdit protocolària. En el seu 
cas, durant 4 anys la despesa va pujar 
fins al 9.000”.

Jose Téllez anima la resta de partits a fer el mateix com a mostra de transparència

Guanyem Badalona en Comú fa públiques les 
declaracions de béns dels seus regidors i regidores

Guanyem Badalona en Comú ha publi-
cat a la seva pàgina web la declaració de 
béns dels seus 5 regidors i regidores, un 
cop aquests han deixat les seves respon-
sabilitats al capdavant del govern de la 
ciutat durant els anys 2015 i 2018. Tant 
l’exalcaldessa Dolors Sabater com els 
regidors Jose Téllez, Francesc Duran i 
les regidores Laia Sabater i Fàtima Ta-
leb, han actualitzat la declaració de béns 
que van publicar al maig de 2015. “És 
una mostra de transparència que hauria 
de ser habitual i normal en democràcia”, 
ha manifestat el portaveu del grup mu-
nicipal Jose Téllez. “Quan tens la res-
ponsabilitat de governar una ciutat tan 
gran com Badalona prens decisions im-
portants i estàs a prop de molts poders 
econòmics”, ha continuat l’ex-responsa-
ble de l’Hisenda Local, “per això mateix 
no només no s’ha de ficar la mà a la caixa 
sinó que a més l’evolució dels nostres 
béns durant aquests tres anys ha de ser 
pública i evaluable per la ciutadania”. Foto: Web oficial Guanyem Badalona en Comú
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Amb el correbars, gimcana infantil i sortida motera

Per segon any consecutiu, les 
entitats La Rotllana i Amigos del 
Metal del barri de La Salut s’han 
retrobat per organitzar la segona 
edició del Bujardrock, un festival 
de concerts de heavy metal en 
memòria de l’artista polifacètic 
badaloní Andrés Bujardón. L’es-
deveniment tindrà lloc al parc de 
l’Escorxador aquest dissabte 21 
de juliol i obrirà les seves portes 
a les 19 hores gratuïtament a tot 
el públic. El festival que pretén, a 
més, donar suport a grups bada-

Segon concert en 
memòria de l’artista 
Andrés Bujardón

lonins, a l’escenari pujarà Nozink, 
una banda de metal amb influèn-
cies trash, groove i death metal; 
Tocho (21h), nascuda l’any 1990 
per iniciativa de Rufino Vilchez, 
Custodio i José Lominchel. A les 
22h, serà el torn de Mantheum, 
una banda nascuda l’any 2016; 
seguidament actuarà Via Crucis, a 
les 23h, que presentarà el seu da-
rrer disc ‘A Ras de Suelo’. Final-
ment, el grup mexicà Sarkasmo 
tancarà el festival a les 00h amb 
el millor del hard punk.

Lloreda tanca el cicle 
de les festes dels barris

Després de les festes del Front 
Marítim celebrades el passat cap 
de setmana, arriben les festes del 
barri de Lloreda, que per primera 
vegada són organitzades per la Co-
missió de Festes de Lloreda, for-
mada per entitats veïnals, socials, 
culturals i esportives. El consoli-
dat Correbars, que celebra el cin-
què aniversari, encetarà les festes 
aquest divendres 20 de juliol, a les 
19.30h, des de la plaça de la Se-
gona República. Un cop finalitzat 
el recorregut de bars i restaurants 
del barri, el Dj Yahsesus finalitzarà 
la festa amb llum i música des de 
la mateixa plaça a partir de les 12 
de la nit. Dissabte, 21 de juliol, co-
mençarà de bon matí, a les 9h, amb 
el torneig de futbol ‘Escuelita de 
fútbol’ en el Club Futbol de Lloreda, 
i a la mateixa hora, es jugarà tam-
bé el torneig de petanca de ‘Nueva 
Lloreda’. Els més petits podran 

gaudir d’una gimcana a les 11h a 
la mateixa plaça, i a les 17h de la 
festa de l’escuma al camp de futbol 
de Lloreda. A partir de la tarda, serà 
el torn de les exhibicions de kick 
boxing i de les actuacions de ball 
de les entitats Danza Complex i de 

l’AV de Lloreda. Diumenge, dia 22, 
a partir de les 9h, s’oferirà una xo-
colatada per donar pas a la sortida 
motera amb Dimonis Moteros de 
Badalona. Al migdia, a les 14h, una 
botifarrada popular posarà punt fi-
nal a la festa.
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Foto: Sarkasmo

La Festa Major d’Agost
s’allargarà durant tres dies
La programació arrencarà el dilluns 13 d’agost, amb dos concerts a la Rambla

La Festa Major d’Agost de Bada-
lona se celebrarà enguany al llarg 
de tres dies, des del dilluns 13 
fins al dimecres 15 d’agost. Les 
actuacions musicals, les activitats 
de cultura popular i tradicional es 
consoliden com els eixos centrals 
d’un programa de Festa Major que 
un any més comptarà amb el tra-
dicional Ball de Festa Major a la 
Rambla i el Castell de Focs a la 
platja dels Pescadors.
La programació començarà el 
dilluns 13 amb dos concerts a la 
Rambla, a partir de 2/4 de 10 de 
la nit. Primer actuarà Pinan 450F, 
projecte de rap nascut l’any 2015, 
i després arribarà el torn del grup 
Doctor Prats, que estan presen-
tant el seu últim disc, “Venim de 
lluny”. L’endemà, el dimarts 14, 
l’activitat festiva es traslladarà a 
la Plaça de la Vila, amb el pregó 

Badalona i el típic Ball de Bastons 
de Canyet. Més tard tindrà lloc 
una Cercavila fins a la Rambla, on 
a la nit es farà el tradicional Caste-
ll de Focs (22 h) i el Ball de Festa 
Major amb l’Orquestra Excellence. 
La nit s’acabarà amb una sessió de 
música amb un discjòquei.
El dimecres 15 les activitats s’allar-
garan tot el dia. A primera hora del 
matí hi haurà les Matinades pels 
carrers del Centre i després l’Ofici 
Solemne a l’església de Santa Ma-
ria. Més tard tindrà lloc la Ballada 
de Gegants a la plaça de Barberà i 
un dinar popular a la Plaça de la 
Vila. A la tarda, també a la plaça 
de la Vila (18.30h), els Ambauka 
oferiran un espectacle participatiu. 
Les festes es tancaran amb la Ba-
llada de Sardanes a la Rambla (19 
h) i amb el Bany de Bèsties (22 h a 
la Platja dels Pescadors).

a 2/4 de 8 del vespre. Després es 
farà la Gran Xeringa, una traca de 
cinc-cents metres, que passarà 
pels carrers de la Costa i de Sant 

Anastasi, i que unirà la plaça de 
la Constitució –antiga plaça de la 
Vila- i l’actual plaça de la Vila, i 
la Tanda de Lluïment a càrrec de 

Badalona Bèsties de Foc, Bèsties 
Diables de la Salut, Bufons del 
Foc, Castellers de Badalona, Dia-
bles de Badalona, Miquelets de 

El programa de festes.
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prés de registrar-se mitjançant un nom 
d’usuari i indicar la data de naixement. No 
cal donar més dades ni indicar cap correu 
electrònic. En acabar, el test ofereix una 
puntuació total d’habilitat cognitiva, a més 
dels resultats parcials de cada aspecte 
analitzat. També els compara amb resultats 
d’altres usuaris de la mateixa franja d’edat. 
És així de fàcil! Tant si es detecta alguna 
habilitat especialment deteriorada com si 
tot resulta idoni per conduir, val la pena 
navegar pel portal i consultar els consells 
que ofereix.
+ saluticonduccio.cat

blog.racc.cat / Miguel A.Sánchez

Amb el pas dels anys, tots anem perdent ha-
bilitats que poden afectar la nostra capacitat 
de respondre adequadament a aquestes 
situacions. Principalment en els aspectes 
següents: Capacitats motrius, perceptives 
i cognitives, com l’agilitat, la visió, l’oïda, 
la memòria i l’atenció. Funcions executives, 
com l’anticipació, la solució de problemes, 
la planificació y la flexibilitat mental.

Autoavalua les teves capacitats
El RACC, amb el suport del FIA Road 
Safety Grant Programme, ha desenvo-
lupat el portal web Test de salut i con-
ducció, que analitza com afecta l’edat en la 
capacitat de conduir i ofereix un test inte-
ractiu d’autoavaluació de facultats cogniti-
ves per a la conducció. El test planteja una 
sèrie de jocs que permeten avaluar aspectes 
com la visió, l’oïda, l’atenció, la memòria, la 
capacitat de reacció, la coordinació i altres 
funcions. El test, completament gratuït i
anònim, es realitza en uns 15 minuts, des-

Posa a prova 
les teves habilitats 
per conduir
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L’ONG badalonina Proactiva Open Arms, 
els historiadors Joan Soler i Amigó, Rosa 
Maria Malet i la filòloga Teresa Casals 
són els badalonins que es troben entre els 
guardonats pel govern català amb la Creu 
de Sant Jordi 2018. Tal i com han comu-
nicat des de la Generalitat de Catalunya, 
Joan Soler i Amigó el rebrà pel seu paper 
com a folklorista i pedagog, Rosa Maria 

El Govern distingeix amb 
la Creu de Sant Jordi una 
entitat i tres personalitats 
badalonines

Malet per la seva tasca a la Fundació Joan 
Miró, Teresa Casals per la defensa de l’es-
cola catalana i, finalment, l’entitat Proactiva 
Open Arms per la seva labor de rescat de 
migrants al mar mediterrani. La distinció de 
la Creu de Sant Jordi és va crear el 1981 
amb la finalitat de distingir les persones 
que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis 
destacats a Catalunya. 

Foto: Generalitat - 2017
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PASSEIG MARÍTIM, 17 - 08912 BADALONA - RESERVES AL TEL. 93 315 47 49

SALÓ PER 
CELEBRACIONS 

PER A 80 PERSONES 

A LA PRIMERA 
PLANTA

GRAN 
TERRASSA 

PER GAUDIR A 
L’EXTERIOR
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La companyia badalonna  Xirriquiteula surt 
el proper dilluns 23 de juliol cap a Japó per 
representar el seu espectacle Girafes dins 
del marc del Ricca Ricca Festival d’Oki-
nawa, festival de teatre infantil més gran i 
important de Japó. L’espectacle, premiat per 
el seu ampli recorregut internacional, es 
pot veure aquest estiu també als festivals 
de moda de Catalunya (Pedralbes, Cruïlla i 
White Summer). Les actuacions tindran lloc 
els dies 26, 27, 28 i 29 de juliol dins del 
marc d’aquest festival en diferents espais i 
localitats de la paradisíaca illa d’Okinawa. 

El teatre fet 
a Badalona 
viatja cap 
a Japó

El programa de divendres compta amb números de ballarins 
formats a Badalona que triomfen arreu 

Últim cap de setmana del Festival 
de les Nits del Port 2018

El darrer divendres del Festival d’Estiu de 
les Nits al Port de Badalona, com ja és habi-
tual des de fa sis anys, es dedica a la dansa 

Foto: web oficial

Foto: Xirriquiteula

en majúscula, i edició rere edició suma cir-
cumstàncies per refermar aquesta màxima. 
En aquesta ocasió, a l’elenc del Jove Ballet 

Clàssic de Badalona se sumen destacats 
“friends”, és a dir, persones formades a 
Badalona que ara triomfen a les millors 
companyies internacionals de referència, 
concretament vindran de cinc centres de 
primera línia. Aquesta concentració de talent 
local, torna a casa pel juliol arran de l’aliança 
entre  el Port i Marisa Yudes, directora artís-
tica del Jove Ballet Clàssic de Badalona que 
des de la seva creació ja fa sis anys, pren el 
compromís amb Les Nits al Port d’aplegar 
ballarins professionals que són a diferents.  
També com a proposta consolidada, l’en-
demà, la nit de dissabte, la sisena i darrera 
nit del festival d’estiu de la ciutat, es dedi-
ca al bell canto. De manera que, dissabte a 
les 22h, s’oferirà completa l’obra de Pietro 
Mascagni “Cavalleria Rusticana” una obra 
en un acte plena de passió, amor i tradició 
siciliana, amb un gran protagonisme de la 
cultura del  vi que es representarà en la seva 
totalitat
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ESPECIALISTES 
EN ANELLS DE PROMESA
LES ÚLTIMES TENDÈNCIES

I ELS MILLORS PREUS
DISPOSEM DE TALLER DE JOIERIA 

I DE REPARACIÓ DE TOTES LES MARQUES DE RELLOTGES

-GARANTIA DE QUALITAT-

Joieria · Rellotgeria
Guifré, 82 · 93 397 71 56
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L’aler-pivot polonès va fer efectiva la clàusula de sortida del seu contracte

Tomasz Gielo deixa Badalona des-
prés dos anys vestint la samarreta 
verd-i-negra. El jugador polonès 
va fer efectiva la clàusula de sortida 
que li permetia desvincular-se del 
Divina Joventut abans del 15 de 
juliol pagant una xifra assequible 
(15.000 euros), i ha fitxat per l’Ibe-
rostar Tenerife per les dues pròxi-
mes temporades amb opció a una 
tercera. 
Amb el seu adéu la Penya haurà de 
buscar dos “quatres” per comple-
tar una plantilla que encara no ha 
fet cap incorporació. Ara mateix la 

Tomasz Gielo se’n va
i fitxa per l’Iberostar Tenerife

Penya té sis jugadors en nòmina per 
al curs vinent (Neno Dimitrijevic, 
Sergi Vidal, Ventura, López-Aros-
tegui, Nogués i Birgander), però 
no està clar que tots continuin. Un 
dels casos és el de Vidal, que ha 
tingut molt poc protagonisme amb 
Carles Duran a la banqueta. També 
cal veure què passa amb Laprovi-
ttola o Conger. La Penya voldria 
retenir-los, però tot dependrà de 
l’evolució del mercat. En el cas del 
base argentí, peça fonamental en la 
salvació, podria continuar si no rep 
cap oferta d’Eurolliga. Tomasz Gielo. / David Grau - CJB 

James Harden, 
una estrella NBA a Badalona
El jugador dels Houston Rockets, MVP de l’últim curs, s’entrena unes dies a l’Olímpic

La barba més famosa de l’NBA 
ha passat per Badalona. De 
visita a Barcelona, James Har-
den, l’estrella dels Houston 
Rockets, va triar l’Olímpic per 
seguir treballant tot estar de 
vacances.Junt amb un entrena-
dor personal, l’MVP de l’última 
temporada regular (30,4 punts, 
5,4 rebots i 8,8 assistències 
per partit) va treballar de va-
lent durant uns dies en el ma-
teix escenari on l’any 1992 el 
“Dream Team” de Michael Jor-
dan, Larry Bird o Magic John-
son es va penjar l’or olímpic. El 

mateix Harden va penjar a les 
xarxes socials les fotografies 
d’aquests entrenaments a Ba-
dalona i la Penya, a través del 
seu president, Juanan Morales, 
li va fer entrega d’una samarre-
ta del Divina Joventut. 

Donovan Mitchell, també
James Harden, però, no ha es-
tat l’únic estrella NBA que ha 
trepitjat l’Olímpic els darrers 
dies. Amb ell també ha estat 
entrenant a Badalona el juga-
dor dels Utah Jazz Donovan 
Mitchell.James Harden ja té la samarreta de la Penya. / @Penya1930

La Penya té en marxa els seus habituals 
campus d’estiu i aquest dijous el Campus 
Elit, que es fa a les instal·lacions de l’Olím-
pic, ha rebut la visita de dos il·lustres, Raül 
López i Ricky Rubio. Els més joves han 
pogut compartir una bona estona amb dos 
dels millors bases de la història del club 
verd-i-negre. D’altra banda, aquesta setma-
na la FEB ha fet públic el rànquing que ela-
bora segons els resultats obtinguts pels di-
ferents clubs les últimes quatre temporades 
en els Campionats d’Espanya junior, cadet 
i infantil. El planter de la Penya hi ocupa el 
tercer lloc, rere el Madrid i el Barça.

Ricky Rubio 
i Raül López 
visiten el 
Campus Elit

Ricky i Raúl, a l’Olímpic . / @BasketBasePenya

En vuitens tomben Lituània (75-70), però Israel els barra el pas (75-98)

La selecció sub-20, amb Pol Molins i 
Joel Parra, cau en quarts a l’Europeu

La selecció espanyola sub-20 haurà de llui-
tar pel cinquè lloc a l’Europeu que s’està 
disputan a Alemanya. Tot i fer una primera 
fase irregular, guanyant a França (76-74) 

Pol Molins.  / FIBA Basketball

però perdent contra Ucraïna (82-79) i Croà-
cia (85-70), fet que va relegar Espanya a la 
darrera posició del seu grup, els de Luís Guil 
van oferir la seva millor versió en l’estrena 

de les eliminatòries cap al títol, a vuitens, on 
van ser capaços de tombar una de les grans 
favorites, Lituània (75-70), que arribava in-
victa. En quarts, però, Israel va frustrar les 
il·lusions del combinat estatal (75-98). Els 
israelians van estar molt encertats i a més 
van saber desactivar el jugador blaugrana 
Aleix Font (18.6 punts per partit), que no va 
poder estar en els seus números habituals. El 
verd-i-negre Joel Parra li va agafar el relleu 
amb un autèntic partidàs (24 punts, 15 rebots 
i 33 de valoració), però no va ser suficient per 
assolir el bitllet per a les semifinals. 
Parra i Pol Molins han estat els represen-
tants verd-i-negres en el combinat espan-
yol, ja que finalment Pep Busquets no va 
entrar en la llista definitiva. Molins, en els 
cinc partits disputats, ha jugat 12,4 minuts 
de mitjana, amb 2,8 punts i 1,6 assistències 
per matx. Joel Parra, pel seu cantó, ha jugat 
21,5 minuts per partit, aportant 8,2 punts i 
6,8 rebots de mitjana, convertint-se en el 
màxim rebotejador de l’equip i el tercer més 
valorat (11,8). 
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El campionat arrencarà el pròxim 5 d’octubre
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L’ACB 2018-2019 
començarà el 27 de setembre
La Penya perfila la pretemporada i el primer amistós serà a Sant Julià de Vilatorta el 25 d’agost

La temporada ACB 2018/2019 
ja té dates, a l’espera que es faci 
públic el calendari de partits. 
El curs basquetbolístic arren-
carà amb la Supercopa Ende-
sa,  que tindrà lloc a Santiago 
de Compostel·la el 21 i 22 de 
setembre amb la participació 
de l’Obradoiro, el Barça Lassa, 
el Real Madrid i el Baskonia. 
Uns dies més tard es donarà 
ja el tret de sortida a la lliga 
regular de l’ACB. La primera 
jornada arrencarà el dijous 27 
de setembre i s’allargarà fins 
al diumenge dia 30. La primera 
volta, que donarà a conèixer els 
equips que jugaran la Copa del 
Rei, s’acabarà el 20 de gener del 
2019 i la fase regular es tancarà 
el 25 de maig. El calendari in-
clou dues jornades intersetma-
nals. En l’assemblea general 

de l’Associació de Clubs, que 
va tenir lloc a Barcelona, tam-
bé es va oficialitzar el retorn a 
la màxima categoria del Baxi 
Manresa i el Breogán i es va 
triar nou president, l’exjugador 
Antonio Martín.

Primers amistosos 
La Penya, d’altra banda, ja ha 
començat a perfilar la pretempo-
rada. El primer amistòs previst 
serà el 25 d’agost a la tradicio-
nal cita estiuenca de Sant Julià 
de Vilatorta, contra la Universitat 
de Michigan. El 2 de setembre, 
una setmana després, els verd-
i-negres s’enfrontarien al Barça 
en el mateix escenari. Després 
arribaria la lliga Catalana a Llei-
da, contra el Morabanc Andorra 
en semifinals, el dissabte 8 de 
setembre a les 18h. Dimitrijevic, l’any passat a Sant Julià de Vilatorta. / David Grau- CJB

Foto: CB Prat

La Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) ja ha fet 
el sorteig del calendari de la LEB Or 2018-2019. La 
fase regular començarà el divendres 5 d’octubre i 
s’allargarà fins al 3 de maig, mentre que el “play-
off” de quarts de final al millor de cinc partits es 
jugarà del 10 al 22 de maig. Després, el primer cap 
de setmana de juny (dies 1 i 2) tindrà lloc la final a 
quatre amb una plaça d’ascens en joc. 
El CB Prat, que enguany reprèn la vinculació amb 
la Penya i tindrà Dani Miret a la banqueta, debutarà 
a la pista del TAU Castelló el divendres 5 d’octubre. 
El primer partit a casa per als “potablava” serà el 9 
d’octubre, amb un derbi català contra el Força Llei-
da. El derbi amb el Barça B es farà esperar i no arri-
barà fins a la setzena jornada, la primera del 2019 
(el 4 de gener), a la pista dels blaugrana. 
La LEB Or del pròxim curs comptarà amb la presèn-
cia del RETAbet Bilbao i el Betis Energía Plus, que 
enguany han perdut la categorIa i buscaran retornar 
a l’ACB. Els bascos, amb Àlex Mumbrú debutant 
com a entrenador, començaran la lliga al camp del 
Liberbank Oviedo, mentre que els sevillans ho faran 
també a domicili, davant del Levitec Osca.

El Prat de Dani Miret 
encetarà la lliga a Castelló
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Ramon Calderé es compromet a “crear il·lusió” en la seva presentació

Dimarts 17 de juliol, al migdia, Ramon 
Maria Calderé va trepitjar l’Estadi Munici-
pal de Badalona per primera vegada com 
a entrenador escapulat. El tècnic de Vi-
la-rodona, acompanyat pels seus ajudants, 
Marc Cabestany i Jaume Cros, va conèixer 
les instal·lacions on treballarà la pròxima 
temporada i va comparèixer davant la pre-
msa. Clar i català, Calderé va transmetre 
la mateixa energia que fa tretze anys, tot i 
que assegura que ha domat el seu caràc-
ter. Pura vitamina. Aquestes són les seves 
respostes:

El Badalona: “És el club on més temps 
he estat. Només aquí he estat tres tempo-
rades. Quan se’m va presentar l’oportu-
nitat de tornar vaig acceptar amb els ulls 
tancats”

La il·lusió: “Jo no venc il·lusió, jo creo 
il·lusió. Amb el cos tècnic, amb el pre-
sident, amb la directiva i, sobretot, amb 
aquesta fidel afició, intentarem tornar a 
crear il·lusió per poder assolir les fites que 
ens marqui, en bona part, el pressupost 
que tinguem”

Vitamina C per al Badalona

Font: Eloy Molina

Fotos: Eloy Molina

PORTERS
José Miguel Morales Renovat
Josep Perales Fitxatge (Nàstic)

DEFENSES
Carlos Albarrán Té contracte
Miquel Robusté Renovat
Ismael Moyano Renovat
David Escudero Fitxatge (At. Saguntí)
Dani Hernández Fitxatge (Pobla Mafumet)*

MIGCAMPISTES
Robert Simón Renovat
Sergi Garcia Cedit (RCD Espanyol)
Aly Coulibaly Té contracte
Adri Diaz Fitxatge (CE Sabadell) *

DAVANTERS
Iván Agudo Fitxatge (Cultural Leonesa)
C. Chaves, Cristo Fitxatge (RCD Espanyol)
Adri Rivas Té contracte
Néstor Querol Té contracte
Isaac Padilla Fitxatge (Reus B)
Moha El Ouariachi Fitxtage (Espanyol B) *

* En el moment de tancar aquesta edició el 
seu fitxtage no era oficial.

Josep Perales - Porter - 25 anys
És l’aposta per 
la porteria de 
Calderé. Haurà 
de treballar de 
valent per dis-
putar la titulari-
tat a Morales.

Sergi Garcia - Migcampista - 19 anys
Arriba cedit per 
l’Espanyol i re-
forçarà el mig 
del camp. És 
un futbolista de 
gran enverga-
dura, format en 
el futbol base del Mercantil.

Isaac Padilla - Davanter - 22 anys
El de L’Hospitalet 
és un punta que 
pot actuar a la 
banda dreta i com 
a davanter centre. 
Ve del Reus B i ha 
passat pel futbol 
base del Barça, l’Espanyol i la Damm.

Christopher Chaves, Cristo - Davanter 
- 21 anys
Davanter centre 
nascut al Paraguai 
i format en el RCD 
Espanyol. El curs 
2016/17 va disputar 
31 partits a segona B 
amb el filial blanc-i-blau va signar 4 gols.

Moha El Ouariachi - Davanter - 22 anys
Extrem esquerre 
nascut al Ma-
rroc, que ve del 
filial del RCD 
Espanyol i que 
també ha passat 
pel futbol base 
del FC Barcelona.

David Escudero - Defensa - 30 anys
Calderé el vol 
per al lateral 
esquerre, tot i 
que també pot 
jugar a l’eix de 
la defensa. És 
ideal també per 
a una defensa amb tres centrals.

Adri Diaz - Migcampista - 23 anys
Mig centre que 
ve del Sabadell 
i que, per tant, 
té experiència a 
segona B, tot i 
la seva joventut. 
Bon reforç per a 
la zona ampla.

Dani Hernández - Defensa - 21 anys
Lateral esquerre 
que ve de La 
Pobla de Ma-
fumet, l’equip 
filial del Nàstic. 
Un jove reforç 
per a la defensa 
escapulada.

Iván Agudo - Davanter - 25 anys
Torna a Bada-
lona l’autor del 
primer gol a l’Es-
tadi. Futbolista 
d’atac, amb bon 
peu i bona visió 
de la jugada. Ha 
de ser una peça important en l’equip.

Les cares noves El Badalona 
2018/19

El nou Calderé: “Hi ha hagut un canvi en 
la meva manera de ser, veureu un Calderé 
diferent. Havia de canviar algun aspecte 
del meu caràcter, tan passional, tan tem-
peramental. Aquí prou que ho sabeu: vam 
guanyar moltes coses, però el meu com-
portament hauria d’haver estat una mica 
millor. En Marc Cabestany m’està ajudat a 
fer aquest canvi. És el meu coach personal 
i també el meu primer ajudant. Treballa pel 
grup i per mi”

Manolo González: “En Manolo ens ha 
deixat el llistó molt alt, ha fet quatre tem-
porades impressionants. Té molt de mèrit 
el que ha fet. El felicito i li desitjo molta sort 
a l’Ebro. Tant de bo aquesta temporada po-
guessim arrodonir el que ha aconseguit ell”

Morales: “He demanat que Morales se-
gueixi una temporada més. És un jugador 
que, més enllà de la seva edat, serà molt 
important per al grup, per a l’equip”

El Badalona que vol: “Vull un equip que 
no pari de córrer, molt intens i que sigui 
guanyador. El jugador que no tingui il·lu-

sió que no vingui. El tronc de l’equip ja el 
tenim”

El Torneig d’Històrics: “Hi participa-
rem. Contemplàvem no fer-ho, però ho 
farem per una qüestió emocional. Li vaig 
demanar al president i haig d’agrair-li que 
em donés la seva aprovació. Vull partici-

“Badalona aposta pel futbol femení i 
l’objectiu del club és l’ascens a Primera”
Pilar i Núria Garrote debutaran al Seagull la pròxima temporada, un repte il· lusionant

Foto: RCD Espanyol

“És un pas enrere pel que fa a intensitat 
però baixar un esglaó em vindrà bé per 
recuperar-me 100% dels meus problemes 
físics. Arriba una temporada competitiva, 
igualada i gaudiré molt”, relata Pilar Ga-
rrrote al Diari de Badalona. Tot i que po-
dria haver continuat a la màxima categoria 
nacional, competir i defensar l’escut de 
l’equip de la seva ciutat és una motivació 
prou agradable per jugar al Seagull. Pilar i 
Núria Garrote (Badalona, 1997) són dues 
de les futbolistes badalonines amb més 
renom al futbol nacional. Després de con-
solidar-se a Primera amb l’Espanyol, les 
bessones de Lloreda fan un pas enrere per 
viure una experiència més relaxada al Sea-
gull, deixant a un costat l’exigència i la ru-
tina que comporta jugar a la Liga Iberdrola. 
“No tinc cap intenció de sortir de casa i 
em crida l’atenció el projecte del Seagull. 
No ho vaig dubtar cap moment. Un dels 
principals motius és que jo sóc de Bada-
lona. Cada any es vol millorar l’anterior, 

el Seagull encara no ha aconseguit l’ascens 
i es treballa perquè sigui l’any”, reconeix. 
La bona relació per part de les badaloni-
nes amb Jordi Ferrón és un grau afegit 
perquè hagin decidit formar part del Sea-
gull 2018-2019. “Sempre hem tingut bona 
relació amb Ferrón i en el seu equip ens 

reserva aquesta oportunitat. Cada any ho 
comentàvem amb to irònic i aquesta tem-
porada serà una realitat. És el moment 
de fer un pas enrere per després tornar a 
fer un altre endavant”, ens descriu Pilar. 
Per la seva banda, i a diferència de Pilar, 
Núria tenia l’opció de continuar a l’Espan-

yol un curs més, però quan es va assa-
bentar que Pilar no seguia a l’equip, es va 
rumiar si continuava o no a Primera. “Hi 
havia d’altres ofertes de Primera i no va 
ser fàcil dir ‘no’ a l’Espanyol. “Vaig de-
cidir incorporar-me al Seagull perquè el 
projecte il·lusiona i sabia que allà jugaria 
100% amb la meva germana”, afirma Núria. 
D’altra banda, Núria també ha prioritzat la 
família i els estudis, ja que, malauradament, 
no tothom pot considerar el futbol una pro-
fessió. “Avui en dia no podem viure del futbol 
i la meva prioritat ara és la família i els estu-
dis”, reconeix la nova jugadora del Seagull. 
“Jo sóc de Badalona i és un any amb un ob-
jectiu diferent, que és ascendir a Primera Di-
visió amb l’equip de la teva ciutat. Badalona 
ha apostat molt pel futbol femení i no és un 
obstacle baixar a Segona per intentar pujar 
a Primera. Aquest any no penso a guanyar 
la lliga sinó en l’ascens. Aquesta és la meta 
del club i de les jugadores”, trasllada amb 
optimisme Núria Garrote. 

par perquè crec que el Badalona, que és 
l’equip que més vegades ha guanyat aquest 
torneig, ha de ser-hi. I també per algú com 
en Rafael Joaquin, que ens va deixar aquest 
any, a qui vaig estimar molt. Si eliminéssim 
el Palamós en la Copa Catalunya, hauríem 
d’ajornar la segona eliminatòria per tal de 
poder participar en els Històrics”.
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El CTT Badalona va participar amb 24 jugadors en 11 equips

Bronzes d’Adrià Fernàndez i Mariona Bueno 
al campionat d’Espanya de tennis de taula

La localitat malaguenya d’Antequera va 
acollir els Campionats d’Espanya de ten-
nis de taula de totes les categories entre el 
20 de juny i l’1 de juliol. Els campionats es 
van dividir en tres fases, amb una primera 
on es jugava la categoria absoluta, després 
amb l’entrada d’alevins i juvenils i, final-
ment, amb els pre-benjamins, benjamins, 
infantils i sub-23. El Club Tennis Taula, 
sota el nom d’Euroclima Badalona va parti-
cipar amb 11 equips i 24 jugadors. En pri-
mer lloc, Adrià Fernàndez i Àlex Bocanegra 
van ser els representants en categoria ab-
soluta. Bocanegra no va poder superar la 
fase de grups, mentre que Fernàndez ja es 
trobava al quadre eliminatori com a cap se 
sèrie. El juvenil badaloní va superar a José 
Manuel Rodríguez al 1/32 de final amb un 
4-0 i a després es va desfer del jugador de 
Superdivisió, Martín Pintos amb un 4-3. 
Finalment l’aventura va acabar a vuitens 
de final davant de Jesús Cantero, campió 
d’Espanya 2016. A continuació, era el torn Foto: CTT Badalona
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Centenars d’escaquistes internacionals es retrobaran de l’1 al 9 d’agost a La Salut

Un any més el Centre Cívic La Salut obrirà 
les portes de l’1 al 9 d’agost per acollir la 
44a edició de l’Open d’Escacs Internacio-
nal de Badalona-Memorial Miquel Castellà 
i Gili. Anualment el torneig organitzat pel 
Club d’Escacs Sant Josep reuneix esca-
quistes, homes i dones de totes les edats 
i de diversos indrets del món, com Cuba, 
França, Índia, Canadà i Argentina, entre 
altres. En total fins al 9 d’agost es dispu-
taran nou rondes i començaran a les 5 de 
la tarda, excepte la darrera que serà a les 
16.45 hores, que coincidirà amb l’entrega 
de premis un cop finalitzada. El certamen, 
que també retra homenatge per setè any a 

Tot a punt pel 44è Obert Internacional d’Escacs

l’expresident del Club d’Escacs Sant Jo-
sep, Miquel Castellà, forma part del 15è 
Circuit Català d’Obert Internacional i és 
puntuable al ràting de l’ELO català, FEDA 
espanyol i FIDE. Destacar que l’Obert In-
ternacional d’Escacs de Badalona és un 
dels torneigs més importants d’arreu d’Es-
panya, tant per la qualitat del joc com per 
la quantitat de participants, que fins ara hi 
ha més de 180 inscrits. Pel que fa al sis-
tema de jocs, els escaquistes es dividiran 
en dos grups: obert magistral i grup B, i 
es repartirà més de 4.000 euros entre una 
trentena de premis, que els primers classi-
ficats s’emportaran també un trofeu.

Inici de lliga exigent a Llefià; 
el Young Talent debuta al Nou Sardenya
El Pere Gol formarà un segon equip amateur que jugarà a Quarta Catalana

Foto: Manel Expósito

Foto: Manel Expósito

el Bufalà, el Tiana, el Sant Andreu Natzaret B 
i el Maristes Ademar B han estat les cinc sa-
marretes que ha defensat en les darreres tem-
porades. La màxima categoria on ha jugat ha 
estat Copa Catalunya, quan el Dosa va assolir 
l’ascens fa 14 campanyes i Arqué superava 
els 38 anys. “No he tingut cap oferta per jugar 
a un club de més nivell. Quan estic bé en un 
equip em quedo allà”, assegura amb humilitat. 
Amb els 52 anys a la cantonada, Jordi Ar-
qué segueix gaudint de l’esport que més 
estima com el primer dia i va pocs dies va 
rebre un reconeixement per part de la Federa-
ció Catalana de Basquetbol en la categoria de 
veterans en actiu.

La paraula jubilació o retirada no apareix al 
diccionari de Jordi Arqué (Badalona, 1966). 
De fet, el jugador del Maristes Ademar B no 
es fixa cap data per penjar la samarreta, ni de 
bon tros. “El club em va proposar continuar i 
com em trobo prou bé per seguir jugant no ho 
vaig dubtar”, assegura un jugador que bufarà 
52 espelmes en poc menys de dos mesos. 
Durant pràcticament 40 anys, Arqué s’ha 
mantingut vinculat al bàsquet i únicament 
ha hagut d’aturar-se per motius físics una 
vegada, durant les temporades 2009 i 2013. 
“Fa cinc temporades vaig rebre la trucada 
de Maristes i vaig tornar a jugar”. El des-
gast del cartílag va ser el motiu d’aquesta 
lesió. “Em vaig prendre amb calma la re-
cuperació. Al cap d’un any i mig ja vaig 
tornar a jugar”, afirma el jugador badaloní. 
Tot i superar els 50 anys, la competitivitat 
segueix intacte i disputa cada matx com un 
professional. “Sóc un jugador molt com-
petitiu, m’agrada jugar al màxim nivell als 
partits, i també als entrenaments”, asse-
gura un amant de l’esport i del basquetbol. 
Primera, Segona i Tercera Catalana han es-
tat les categories amateurs on ha transitat la 
seva carrera esportiva. El desaparegut Dosa, 

Jordi Arqué, o quan l’edat no 
és un obstacle per jugar
Als 51 anys, el badaloní gaudeix de la seva 
passió a l’Ademar B i és el jugador català 
en actiu més veterà

Unificació Llefià i Young Talent arrencaran 
el 2 de setembre la Lliga i finalitzarà el 26 
de maig. Els més ‘veterans’ a 2cat2 tindran 
un inici molt dur, un autèntic ‘Tourmalet’. 
Sant Andreu B, Mataró, Europa, Mollet 
i Molletense són els primers rivals de la 
‘Llefi’. Per la seva banda, el Young Talent 
no defuig d’un començament assequible 
i també s’haurà d’enfrontar a aspirants 
al títol des de l’inici: Europa a domici-
li, Molletense a Badalona Sud, i Pubi-
lla Casas a L’Hospitalet són els primers 
enfrontaments d’un equip debutant a la ca-

tegoria. El primer derbi badaloní serà el 23 
de desembre, amb el partit d’anada a Llefià. 
 
Pere Gol i Lloreda es mantenen a 3cat4 
Un esglaó per sota, a Tercera, Pere Gol i 
Lloreda ja han rebut la notificació del grup 
on jugaran la pròxima temporada. Els ba-
dalonins han quedat enquadrats al grup 
4 amb: un grup format format 100% per 
equips maresmencs. Cirera, Molinos o 
Llavaneres són els aspirants a l’ascens més 
forts. D’altra banda, La Salut Pere Gol tindrà 
un filial a Quarta Catalana.
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d’alevins i juvenils, on el Badalona hi era 
present amb tres equips juvenils mascu-
lins i un aleví femení. Per la seva part, les 
noies van aconseguir arribar al podi. Ma-
riona Bueno i Macià van aconseguir una 
valuosa primera posició al grup, derrotant 
als quatre equips rivals, només amb pro-
blemes contra Narón (3-2), per acte seguit 
van vèncer a un complicat Linares per un 
3-0. Als quarts de final esperaven a l’At-
letiko San Sebastián en un partit on es 
preveien uns dobles clau, però es van pe-
dre. Macià va sorprendre a Aizpurúa (3-2) 
i Bueno no va fallar en el darrer partit amb 
Artola (3-1), per aconseguir la victòria fi-
nal (3-2).  En individuals, Bueno entrava 
directament a 1/16 de final com a cap de 
sèrie i derrotava a la valenciana Garcia per 
3-2. Ja en la ronda següent es va veure les 
cares amb la jugadora del Collado Media-
no, Ángela Rodríguez, qui es va proclamar 
subcampiona per 0-3, deixant a Mariona 
amb el bronze.
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Horòscop

Sudoku

 Àries (21/3 al 20/4)
A la feina et serà més convenient practicar el control i el silenci 
doncs l’actitud d’un company o companya et pot treure de pollegue-
ra amb la seva postura ambígua.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
La teva relació de parella pot arribar a una etapa de millor estabilitat 
i compromís. Vols alliberar-te d’alguns costums que sents que et 
tallen les ales i t’ofeguen.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
En un tema material has après que val més el que es calla que el 
que es diu i prepares la teva estratègia en secret. Fa temps que no 
parles amb una amistat i ja és hora.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Les qüestions domèstiques et fan tenir algunes despeses. Però per 
a tu són necessàries per poder avançar i anar cap al que vols i t’il·lu-
siona. Només procura no exagerar.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Es consoliden alguns objectius i pots veure materialitzar-se el que 
pensaves que mai arribaria. Ara ve la gestió de la situació i tocarà 
saber-la mantenir per no perdre-ho.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Felicitats als nadius del signe. El sol arriba de nou a Lleó i renoves 
energies. Millorarà la teva perspectiva de les coses. Si la fe t’ha fallat, 
la podràs retrobar.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Tens l’oportunitat d’ajudar a algú que ho necessita. Valora-ho. Si fas 
el teu diàleg més harmònic i amable, veuràs com obtens altres resul-
tats en les teves negociacions.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
T’agradaria fer un canvi radical. Pot ser de casa, de barri, ciutat o 
país, però com sigui, ara el cos et demana llibertat i moviment. Con-
tacte amb familiars llunyans.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Assumptes de conducció o la preparació d’un llarg viatge, poden 
tenir-te força ocupat. Aquests dies estaràs més franc del que és ha-
bitual i diràs les coses tal com ragen.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Pots sentir que és millor adoptar una actitud prudent, especialment 
pel que fa als fills. Serà bo mantenir-se al marge i no intervenir en els 
seus assumptes de parella.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Prepares, sense pressa i sense pausa, algun projecte professional 
que et fa especial il·lusió. Sents que tot va venint bé per a tu i trobes 
les eines necessàries per al camí.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Si no tens parella, potser no t’has adonat dels qui t’envolten. Algú 
està pendent de tu però li costa expressar el que sent. Desplaça-
ments i converses favorables per a tu.
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