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Proactiva reclama 
161.000€ d’un 
contracte sense 
signar del govern 
de Dolors Sabater  12       

31.700 alumnes de Badalona 
comencen el curs 2018-19

Caseta dels socorristes
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Des que va començar la crisi econòmica 
-ara ja podem dir que fa més de 10 anys- ens 
vam acostumar a veure centres educatius 
instal·lats en barracons, aquests mòduls 
provisionals que, en molts casos, sembla 
que s’hagin convertit en definitius. Però, 
fins ara, només els havíem vist per acollir 
els alumnes més petits, d’infantil i primària. 
Per primera vegada a Badalona, un institut 
de secundària començarà el curs en aquests 
mòduls prefabricats. És l’Institut La Riera, 
el nom escollit per al centre que acull els 
alumnes dels barris de Casagemes, Can-
yadó i el Manresà que fins ara s’havien de 
desplaçar fins a Bufalà o el Progrés per anar 
a un institut públic. L’any passat, les dues 

Badalona comença el curs 
amb un institut i tres escoles 
en barracons
Els alumnes de l’Institut La Riera podrien començar dos dies 
més tard del previst per la falta d’adequació dels mòduls

línies de 1er d’ESO van fer el curs a la nova 
escola Lola Anglada a l’espera d’una ubica-
ció definitiva. Nova ubicació en tenen però 
altre cop no és definitiva. Els barracons que 
acolliran l’institut durant 4 anys s’han ins-
tal·lat davant l’escola d’infantil i primària, 
dins del Parc de Ca l’Arnús. 

L’equip docent no pot entrar als mò-
duls la primera setmana
El problema amb què s’han topat és que els 
mòduls prefabricats podrien no estar llestos 
el proper 12 de setembre. Aquesta setmana, 
els operaris s’afanyen a acabar les obres 
per tenir els mòduls a punt, però altres 
tasques com els accessos no s’enllestiran 

fins el cap de setmana. Per aquest motiu, 
podrien no estar acabats pel proper dime-
cres. De fet, l’equip docent ja ha començat 
a treballar aquesta setmana i ho ha hagut 
de fer a l’escola de primària Lola Anglada. 
Allà, també es troben els alumnes  que han 
de fer exàmens al setembre que estan utilit-
zant aules de l’escola Lola Anglada. Des de 
l’Ajuntament de Badalona asseguren que no 
han rebut cap notificació oficial per a què el 
curs de secundària no pugui començar amb 
normalitat. “En cap cas se’ns ha plantejat 
que l’Institut no comenci el dia 12”, diu Jor-
di Subirana, regidor d’Educació. Tot i això, 
una reunió feta aquest mateix dimecres amb 
els responsables de l’obra semblava deixar 

entreveure que els mòduls podrien estar 
llestos dos dies més tard del previst. L’AM-
PA de La Riera es mostra a l’expectativa de 
què passarà la setmana vinent. “En tot cas 
no estarem contents i satisfets fins que es 
rehabiliti l’antic edifici ue aculli el centre de 
secundària definitiu”. El nou institut està 
pensat per acollir tres línies d’ESO i dues de 
batxillerat i està clar que els mòduls no po-
dran absorbir aquesta quantitat d’alumnes. 
De moment, aquest curs n’hi haurà uns 120 
repartits en els quatre barracons del parc 
que es preveu que s’ampliïn els propers 
anys. “Agraïm a la ciutadania que entengui 
que ocupem un espai públic per necessi-
tat però no hauríem d’estar més temps del 
previst”, assegura Farrés. L’AMPA seguirà 
batallant perquè l’antic Lola Anglada sigui 
un centre de secundària com cal d’aquí a 

1-Barracons de l’Institut La Riera al Parc de Ca l’Arnús 2- Interior dels barracons de l’Institut La Riera / Carles Tornero - M. Subirats

4 anys, tal i com s’han compromès les ad-
ministracions. De moment, però, ja hi ha 
alguns entrebancs. Sembla que l’edifici té 
una càrrega relacionada amb el registre de 
la propietat. “Fàcil de solventar”, diu el re-
gidor d’educació, Jordi Subirana. Però els 
terrenys de l’antiga fàbrica Jumberca que 
també formaran part del centre compten 
amb alguna dificultat jurídica. “Intentarem 
accelerar aquests tràmits perquè abans que 
acabi l’any poguem cedir els terrenys a la 
Generalitat perquè comenci a avançar en 
el projecte urbanístic del nou institut”, as-
segura Subirana. El regidor d’educació no 
només mostra el seu compromís sinó que 
també fa un retret al govern de Dolors Sa-
bater: “quan hem arribat al govern ens hem 
trobat amb problemes per haver deixat les 
coses a mitges”. 

A banda del terreny de l’antiga escola Lola 
Anglada, l’ajuntament de Badalona té pre-
vist cedir, abans que acabi el mandat, els 
solars de l’Estrella i de Can Badrines perquè 
la Generalitat construeixi les escoles Ventós 
Mir i Badalona Port, actualment en barra-
cons. En el cas del Ventós Mir, els alumnes 
conviuen en dos espais: un edifici centenari 
amb greus deficiències i uns barracons que  
ni tan sols es troben al mateix espai. Aquest 
curs el començaran amb una nova línia de 
P3 i les famílies van demanar a Ensenya-

Compromís d’Ensenyament 
per als edificis pendents

ment que s’instal·li un nou mòdul per acollir 
el nou grup. La Generalitat ho ha denegat 
al·legant que no hi ha prou espai ja que es 
reduiria el pati però els pares insisteixen. 
A mitjan juliol, l’AMPA del Ventós Mir es 
va reunir amb el regidor d’educació i Jordi 
Subirana es va comprometre a assumir la 
demanda de les famílies. Tot i això, un mes 
i mig després, Subirana assegura que se-
gueixen treballant en aquest aspecte perquè 
“logísticament no és tan fàcil col·locar un 
nou barracó”. El que està clar és que el curs 
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Reunió entre l’alcalde de Badalona, Àlex Pastor, i Jordi Subirana amb el Conseller d’Ensenyament / Aj. Badalona

Barracons de l’escola Ventós Mir / Montse López

El terreny de Can Badrines 
segueix contaminat
El solar on s’ha de construir la 
nova escola Badalona Port encara 
depèn de la descontaminació. Fa 
uns mesos, l’ajuntament va acor-
dar avançar el procés i reclamar-li 
al propietari de Can Badrines el 
seu cost, però sembla que aquest 
procés serà més llarg del que 

els cursos de primer i segon de 
primària en edificis diferents. Per 
altra banda, la nova escola, que 
s’ubicarà al solar de l’Estrella, no 
té encara data d’inici. Aquesta set-
mana, però, ha rebut el compro-
mís del Conseller d’Ensenyament, 
Josep Bargalló, per dotar de pres-

començarà el dia 12 sense aquest 
mòdul. La proposta d’Ensenya-
ment per encabir el nou grup és 
que una part dels alumnes s’ins-
tal·li al soterrani de l’edifici, una 
opció que no ha agradat als pares. 
A més, lamenten que per acollir 
la doble línia s’hagi de separar 

s’esperava. “Tot allò que pertany a 
l’ajuntament ho farem”, diu Jordi 
Subirana, “perquè Badalona tingui 
un mapa d’escoles públiques com 
es mereix”. De l’escola Montigalà, 
però, no se’n sap cap novetat. Tota 
l’educació infantil i primària la fan 
en barracons i la secundària espe-
ren fer-la al 2020 en el nou edifici 
de l’institut Ventura Gassol.

supost els edificis pendents un 
cop l’Ajuntament cedeixi els so-
lars pertinents. “El Conseller ens 
ha manifestat que està totalment 
compromès amb la ciutat i que 
les construccions pendents són 
una prioritat per a Ensenyament”, 
a assegurat l’alcalde, Àlex Pastor.   
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Sembla ahir però ara ja fa 10 anys 
que el PP de Badalona va prome-
tre llibres gratis a tots els  nens 
de Badalona si arribava a l’alcal-
dia. A la pràctica la promesa mai 
es va complir del tot i en aquesta 
dècada el procés de socialització 
de llibres -és a dir, la reutilització- 
ha tirat endavant. Pràcticament el 
80% de les escoles públiques de 
Badalona ja estalvien en llibres de 
text. En concret, amb dades facili-
tades per la regidoria d’educació, 
26 de les 34 escoles públiques i 
3 instituts públics de Badalona 
han demanat subvenció per fer 
la reutilització. La majoria de les 
ajudes, diu el regidor d’educació 
Jordi Subirana, les demanen les 
ampes i no les mateixes escoles. 
Amb les concertades o privades ja 
és una altra història perquè només 
un centre ha demanat la subven-
ció. David Guerrero, president de 

BADALONA SEGUEIX ESPERANT MÉS ESCOLES 
BRESSOL MUNICIPALS

Els infants de les escoles bres-
sol privades ja han començat 
el curs mentre que els de les 
públiques hauran d’esperar a 
la setmana vinent. La manca 
de llars d’infants públiques 
continua sent una de les assig-
natures pendents de Badalona. 
Ara mateix, a la ciutat hi ha 5 
escoles bressol municipals 
i 2 de la Generalitat, en com-
paració amb els 26 centres 
privats. El govern d’Àlex Pastor 
va anunciar al mes de juliol 
que la nova escola bressol de 
Montigalà  serà una realitat per 

Terrenys de la futura escola bressol de Montigalà / C. Tornero 

La majoria d’escoles 
públiques ja estalvien el 50% 
en llibres de text

al curs 2019-2020 i el pla de 
xoc acordat amb PP i C’s parla 
de prioritzar Canyadó i Llefià 
per a futures llars d’infants. La 
tarifació social dels darrers anys 
sí que ha permès que molts pa-
res optin pel model públic da-
vant del privat. Mentrestant, el 
mercat privat segueix creixent 
i al Centre de Badalona ja ha 
arribat la primera escola bressol 
del mètode Montessori, que es 
basa en una filosofia que prio-
ritza la llibertat, la independèn-
cia personal i la integració de 
l’anglès des de ben petits.  

Reunió de la FAMPAS de Badalona  a principis de juliol / FAMPAS

les FAMPAS de Badalona, explica 
que s’estalvien el 50% dels llibres 
pagant una quota per a la socialit-
zació. “Les escoles que no ho fan 
-diu Guerrero- és perquè acostu-
men a ser centres d’alta comple-
xitat”. Des de FAMPAS només 
reclamen que les ajudes arribin a 
temps. “Encara no hem cobrat les 

subvencions de 2017, el que obli-
ga escola i pares a avançar els di-
ners. De fet, sovint la partida mu-
nicipal destinada a la socialització 
no s’esgota per la complexitat de 
la burocràcia”, explica Guerrero. 
Després hi ha models com el de 
l’Artur Martorell que han abando-
nat el format de paper. 
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Una Diada 
per a tothom
La situació política que viu Catalunya, durant els 
darrers anys, s’ha traduït en un canvi de celebració 
de la Diada Nacional de Catalunya. La commemora-
ció a Badalona no ha estat una excepció. El govern 
anterior, Guanyem+ERC+ICV-EUiA, van organitzar 
un acte institucional, el dia abans, al peu del Pont 
del Petroli. Un acte que només va reunir els partits 
sobiranistes, el PSC i poques desenes de ciutadans. 
De fet, l’exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, 
va aprofitar l’acte institucional de l’any passat, tal 
i com recullen les cròniques del dia, per fer re-
ferència al referèndum que s’havia de celebrar l’1 
d’octubre. Un acte de ciutat, i tenint en compte totes 
les sensibilitats que té una ciutat com Badalona, no 
s’hauria d’haver convertit en un acte clarament po-
lític. L’anterior govern va utilitzar, masses vegades, 
políticament la Casa de la Vila, com per exemple 
penjant una pancarta demanant la llibertat dels 
presos polítics. De fet, el primer gest de l’alcalde 
socialista, Àlex Pastor, va ser retirar-la del balcó. 
Un cop passat l’estiu, l’Ajuntament ha decidit supri-
mir l’acte institucional del dia anterior i potenciar la 
jornada de l’Onze de Setembre a la Plana. La Diada 

d’aquest 2018 a Badalona s’ha plantejat com un acte 
de ciutat i obert a totes les sensibilitats. Una prova 
d’això, és la incorporació de la Banda Simfònica de 
Badalona, dirigida per Manuel Barea, i també del 
cantaor del barri de Bufalà, Manuel Fernández, que 
recitarà poemes d’autors catalans. A més, el govern 
ha volgut convidar a totes les entitats polítiques, so-
cials i civils de la ciutat, sense excloure’n a cap. Tot 
i aquesta crida, i dies abans, el PP i C’s de Badalona 
ja han anunciat que no assistiran a l’ofrena perquè 
segons consideren no se senten representats per 
l’actual Diada. Potser caldria que totes les forma-
cions, i de totes bandes, adoptessin una neutralitat 
en aquest acte, i assistissin als actes preparats a la 
Plana. A nivell local, s’hauria de deixar de banda les 
tensions polítiques i celebrar una Diada on tothom 
hi participi amb total normalitat. Les ofrenes, amb 
les entitats de la ciutat, la simbologia del Ball de 
l’Àliga, la veu del cantaor Manuel Fernández o el 
pilar que faran els Castellers de Badalona són les 
mostres més clares d’un acte de ciutat i on cap par-
tit polític pot apropiar-se com a seu. Visquem una 
Diada amb civisme i sobretot per a tothom.

EDITORIAL
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Enguany no hi haurà la conferència institucional del dia 10

La Plana acollirà, un any més, l’acte ins-
titucional de la Diada Nacional de Cata-
lunya amb la tradicional ofrena floral al 
monòlit i una actuació castellera com a 
activitats destacades, el pròxim 11 de 
setembre. L’acte institucional donarà inici 
a partir de les 10 del matí. Durant l’acte 
tindrà lloc la hissada de la senyera i tot 
seguit, al monòlit commemoratiu que hi 
ha a la plaça, els ciutadans i les ciuta-
danes; les entitats esportives, socials, i 
polítiques; així com representants de la 
corporació municipal de Badalona, faran 
l’ofrena floral, amb l’acompanyament mu-
sical de la Banda Simfònica de Badalona 
dirigida per Manel Barea i la col·labora-
ció especial del cantaor Manuel Fernán-
dez Pachón. L’acte institucional finalitzarà 
amb el Ball de l’Àliga, el cant d’Els Sega-
dors i un pilar dels Castellers de Badalo-
na. En acabar l’acte institucional, tindrà 
lloc la tradicional jornada castellera amb 
els Castellers de Badalona, els Minyons 
de Terrassa i els Castellers de Sant Vi-

La Plana centra els actes 
de la Diada Nacional de Catalunya

cenç dels Horts. En el terreny polític, els 
grups municipals del PP i Ciutadans ja 
han anunciat que no assistiran als actes 

L’Ofrena floral de la Diada tindrà lloc a la Plana

El PP ha informat la Seguretat Social i 
l’Agència Tributària que Òmnium Cultural 
ha estat comercialitzant productes en un 
local del centre de la ciutat “sense dispo-
sar del permís municipal pertinent”. Els 
populars afirmen que l’entitat no compta 
amb l’autorització necessària i que tampoc 
està complint amb la legislació urbanísti-
ca vigent. “Òmnium està aprofitant un buit 
legal”, alerta en un comunicat el portaveu 
del PP Daniel Gràcia que considera que 
és responsabilitat de l’alcalde Álex Pastor 
“que aquesta martingala els hi surti bé i 
continuïn prenent el pel als badalonins com 
ho han fet mentre governava la CUP”. Des 
d’Òmnium han explicat que es tracta d’una 
“qüestió burocràtica”. Mentrestant, però, 
l’ens ha cessat la venda de productes en 
aquest establiment del carrer del Mar. Per 
la seva banda, fonts municipals han expli-
cat que fa setmanes Òmnium Cultural va 
sol·licitar un permís per desenvolupar una 
activitat cultural en aquest local i que poc 
després va obrir-lo.

El PP acusa 
Òmnium de vendre 
productes en un 
local sense permís 
municipal

de l’11 de setembre perquè asseguren 
que no se senten representats per aquest 
dia.
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L’anterior govern no va formalitzar 
el contracte de socorrisme amb Proactiva
L’empresa reclama 161.000 euros del servei de socorrisme sense contracte

Els socorristes de l’empresa 
Proactiva, que presten per con-
cessió el servei de vigilància a les 
platges de Badalona, han penjat 
unes pancartes, durant les darre-
res setmanes, acusant a l’Ajunta-
ment de no pagar. De fet, molts 
banyistes han pogut veure també 
alguns socorristes amb samarre-
tes pintades acusant al consistori 
de no pagar. Segons l’actual go-
vern, l’empresa Proactiva i l’ante-
rior govern no van formalitzar el 
contracte per escrit. De fet, part 
de l’estiu, fins el dia 19 juliol, 
els socorristes van desenvolupar 
la seva feina sense cap contracte 
signat, entre empresa i consisto-
ri. L’actual govern assegura que 
la no signatura d’aquest conveni 
ha fet endarrerir el cobrament 
d’uns 161.000 euros a l’empresa 
Proactiva. Aquests diners corres-
ponen als mesos de juny i juliol. 

Els responsables del socorrisme 
també reclamen el pagament del 
rebut corresponent al mes de se-
tembre de l’any passat. Fonts del 
consistori han confirmat que du-
rant les properes setmanes que-
darà abonat aquest deute amb els 
socorristes de les platges. D’altra 
banda, alguns socorristes, a títol 
personal, han qüestionat el baix 
nombre de vigilants a les plat-
ges de la ciutat. El conveni que 
té l’Ajuntament assenyala que la 
platja badalonina ha de dispo-
sard’un total de 20 socorristes 
repartits per tot el litoral. L’em-
presa Proactiva s’ha encarregat, 
aquest estiu, de la vigilància de 
les platges de Badalona entre les 
10h i les 19h. La temporada de 
bany va començar el passat 9 de 
juny i s’acabarà aquest proper di-
marts 11 de setembre, tot i el bon 
temps que pugui fer aquest mes.

Pancarta penjada en una de les casetes dels socorristes

Del 07/09 al 13/09/2018
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Destaca la partida en construcció de plataformes elevades a les voreres

L’Ajuntament de Badalona ha sig-
nat per 9 milions d’euros (MEUR) 
el contracte per al manteniment 
de l’espai públic per als propers 
quatre anys amb l’empresa ACSA. 
De la inversió prevista en aquest 
període, sobresurten els gaire-
bé 70.000 euros destinats a la 
construcció de plataformes ele-
vades que milloren la seguretat a 
les voreres i els més de 55.000 
euros per a instal·lar noves pla-
taformes a les parades d’autobús, 
segons ha informat l’Ajuntament, 
que també preveu gastar gairebé 
28.000 euros en adaptar passos 

L’Ajuntament invertirà 9 milions d’euros 
en manteniment i reforma de l’espai públic

de vianants. Al mateix temps, el 
nou contracte també inclou els 
treballs de connexions al clave-
gueram públic dels particulars i 
la creació de guals per l’accés de 
vehicles a les voreres passants. 
El contracte inicial per a quatre 
anys inclou la possibilitat de 
dues pròrrogues anuals. L’alcalde 
de Badalona, Álex Pastor, ha re-
marcat que “la prioritat d’aquest 
govern és la neteja, la seguretat i 
el manteniment de l’espai públic. 
Aquest contracte suposa un pas 
endavant per assolir els nostres 
objectius”. L’alcalde, Àlex Pastor, signant el conveni amb l’empresa ACSA

En aquest espai del Port quedarà construït l’hotel

Nou pas per desencallar 
el futur hotel del Port de Badalona
El recinte portuari serà una realitat l’any 2020

Nou pas per començar a construir 
l’hotel de 4 estrelles que s’ha de 
situar dins del Port de Badalona. 
El darrer ple municipal va aprovar 
per unanimitat el darrer tràmit que 
havia de passar pel consistori per 
fer possible l’inici d’aquesta cons-
trucció, un projecte que previsible-
ment serà una realitat a finals de 
l’any 2020. Concretament, el Ple va 
donar llum verda a l’empresa Busi-
ness Builders SL, l’única licitadora 
del concurs, per poder disposar 
de l’espai per a la construcció de 
l’aparcament vinculat a l’hotel, que, 
amb la urbanització de la plaça ad-
jacent, formen una unitat. El procés 
previ a les obres conclourà la sego-

na quinzena del mes de setembre, 
quan la mesa de contractació del 
concurs i posteriorment el consell 
d’administració de Marina de Ba-
dalona tancaran tot el complex pro-
cés administratiu que desembocarà 
a primers d’octubre en la signatura 
del contracte entre Marina de Ba-
dalona i la societat guanyadora de 
la licitació, l’atorgament de la lli-
cència per part de l’Ajuntament i ja, 
l’inici de les actuacions. La previsió 
és que la duració de la construcció 
de la plaça sigui de 12 mesos i 
de l’hotel, 12 més, de manera que 
totes les obres estaran previsible-
ment enllestides en un període de 
poc més de dos anys.

Núm. 624 Del 07/09 al 13/09/2018
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El teatre local i infantil, protagonistes 
de la nova temporada de teatre
Les companyies Xirriquiteula, la Badalonense i Màgic Empenta pujaran a l’escenari

La nova programació dels teatres 
Zorrilla, Principal i Blas Infante 
arriba carregada de 22 noves 
propostes, que els badalonins i 
les badalonines podran escollir 
entre els mesos de setembre i 
desembre d’aquest 2018. Ba-
dalona Cultura presenta nous 
espectacles de teatre i música 
on l’art badaloní, familiar i in-
fantil seran els protagonistes de 
l’agenda cultural. L’actor català 
Oriol Broggi torna a la ciutat amb 
un dels clàssics universals del 
teatre, la més emblemàtica de 
les tragèdies gregues: Èdip, de 
Sòfocles, que a més inaugurarà 
la temporada el 22 de setembre, i 
donarà pas a Manuel Veiga amb 
‘Siempre a la verita tuya’ el 28 
de setembre. El cicle ‘Badalona 
a escena’ tornarà a l’escenari 
amb companyies locals com 

BBVA Zirkòlica de Circ 2018, i 
que podrem gaudir el 7 d’octubre 
al Teatre Principal. També, Dà-
maris Gelabert portarà al Teatre 
Zorrilla, el 18 de novembre, tot 
el seu assortiment de cançons 
divertides per cantar, ballar a tota 
la família; mentre que La Baldu-
fa portaran l’espectacle Safari al 
Teatre Blas Infante el 2 de desem-
bre amb una girafa, un mico, un 
elefant i un lleó. Entre els prota-
gonistes, trobarem a l’actor Santi 
Rodriguez que arribarà al Teatre 
Blas Infante el 18 de novembre 
per presentar el seu darrer es-
pectacle ‘Infarto’. Per últim, una 
joia teatral tancarà la temporada 
i també l’any 2018 amb ‘El llarg 
dinar de Nadal’, d’Alberto Díaz, 
amb la família Bayard, ens tras-
lladaran als segle XIX, el 28 de 
desembre al Teatre Principal

Nucli Teatre -de l’Orfeó Badalo-
ní- amb les obres ‘Bai Bai’ i ‘Si 
us plau’; la Badalonense amb 
‘El cant dels obrers’ per celebrar 

el 160è aniversari de l’entitat, i 
Màgic Empenta amb ‘Rebeldes 
con guantes’. D’altra banda, el 
teatre familiar i infantil també 

serà present als escenaris bada-
lonins amb ‘Dekoncert’, de Sol-
fasirc, una fusió de circ i música 
premiada amb el 4t Gran Premi 

Santi Rodriguez presentarà ‘Infarto’ al Teatre Blas Infante 

L’ONCE DEIXA UN PREMI DE 350.000 EUROS 
A PEP VENTURA

La sort ha tocat a Badalona 
aquesta setmana. L’ONCE ha 
repartit 350.000 euros a Bada-
lona, al sorteig del cupó diari 
d’aquest dilluns 3 de setem-
bre.
Cristóbal Bejar Retamero, 
agent venedor dels jocs res-
ponsables de l’Organització, 
és qui ha portat la sort a Ba-

L’església de Sant Josep fa 150 
anys i ho celebrarà durant els 
pròxims mesos. Els actes co-
mençaran el pròxim dijous, 13 
de setembre, amb el pregó a 
càrrec de l’historiador badalo-
ní, Joan Rosàs. El pregó serà a 
les 20:30h, a la mateixa parrò-
quia. De fet, el 16 de setembre 
quedarà inaugurat l’aniversari 
amb una missa que presidirà 

Trànsit instal·larà un radar de 
tram a la C-31 a l’altura de Badalona
Quedarà instal·lat abans d’acabar aquest any

Superar els 80 quilòmetres mar-
cats a l’autopista C-31, al tram 
de Badalona, serà multat abans 
d’acabar l’any. El Servei Català de 
Trànsit (SCT) té previst instal·lar 
abans que acabi l’any un radar de 
tram a la C-31 a l’altura de Bada-
lona. Així ho ha explicat el direc-
tor de Trànsit, Juli Gendrau. “Són 
mesures que no són populars, 

que no agraden, però les dades 
són molt clares”, subratlla Gen-
drau. La sinistralitat va baixar un 
59% el primer semestre del 2018 
en els trams on hi ha radars. Gen-
drau defensa que les dades els 
avalen en la decisió d’instal·lar 
més radars, si bé reconeix que 
es tracta d’uns aparells impopu-
lars perquè impliquen sancions 

i multes. “Seria diferent si els 
instal·léssim d’amagat, però els 
anunciem clarament i indiquem 
on comencen o que en els pro-
pers quilòmetres n’hi poden ha-
ver”, puntualitza. “La prioritat és 
reduir la sinistralitat”, afirma ro-
tund el director del SCT, després 
d’un estiu negre a les carreteres 
catalanes.

Imatge d’arxiu de l’autopista C-31 a Badalona

dalona, des del quiosc ubicat a 
la plaça Pep Ventura. Cristóbal 
va vendre 10 cupons premiats 
amb 35.000 euros cadascú 
d’ells. En total, va repartir 
350.000 euros entre la seva 
clientela habitual del barri del 
Progrés. Actualment, l’Once té 
99 venedors situats a tots els 
barris de Badalona.

el Cardenal Lluís Martínez Sis-
tach.

BREUS

Del 07/09 al 13/09/2018

COMENCEN ELS ACTES DEL 150è ANIVERSARI 
DE SANT JOSEP
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Amb motiu del 150è aniversari del naixement del filòleg

Enguany se celebra l’Any Fabra, amb 
motiu del centenari de la publicació de 
la ‘Gramàtica catalana’ 150è aniversari 

El president Quim Torra visitarà 
Badalona per parlar de Pompeu Fabra

del naixement del filòleg català Pompeu 
Fabra, que va viure i treballar a Badalona 
entre els anys 1912 i 1932. Per aquest 

El filòleg Pompeu Fabra

Aquest diumenge, 9 de setembre, es co-
mençarà a emetre la nova temporada de 
sardanes a Ràdio Ciutat de Badalona dins 
l’espai del programa de sardanes i d’infor-
mació sardanista ‘Esclat de Cobla’, amb la 
redacció i presentació d’Arseni Santos i Ca-
llís. El programa es podrà escoltar cada diu-
menge de 10 a 11 del matí al dial 94.4 de la 
FM, i també des del canal de televisió de la 
TDT a la freqüència de Ràdio Ciutat de Ba-
dalona i per Internet a través del web www.
rcb.cat. A més, fora de l’hora d’emissió, els 
oients poden tornar a escoltar  i descarregar 
els darrers programes per la web de l’emis-
sora i per la Confederació Sardanista de 
Catalunya

Torna ‘Esclat 
de Cobla’ a 
Ràdio Ciutat de 
Badalona

motiu, el Museu de Badalona acull fins 
al 7 d’octubre una exposició sota el lema 
‘En record de Pompeu Fabra’, que recull 
peces variades com caricatures, fotogra-
fies, publicacions i objectes.  La mostra 
es pot visitar de dimarts a dissabtes de 
10 a 14h i de 17 a 20h i diumenges de 
10 a 14h. A més, el museu també ha pro-
gramat tres conferències entre setembre i 
octubre. La primera es realitzarà el dijous 
dia 20 a les 19h a càrrec de Joan Villa-
rroya, catedràtic d’història contemporà-
nia de la Universitat de Barcelona, que 
parlarà sobre la relació entre el filòleg i el 
Tribunal de Responsabilitats Polítiques. 
El següent ponent serà el mateix presi-
dent de la Generalitat, Quim Torra, qui 
oferirà ‘El ciutadà Pompeu Fabra’ el di-
jous 27 de setembre a les 19h. Per últim, 
serà el torn de la periodista i escriptora 
badalonina, Sílvia Soler, qui donarà la 
xerrada ‘Converses filosòfiques al tram-
via’, el dijous 4 d’octubre a les 7 de la 
tarda.
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Amb la tradicional trepitjada del raïm i la seva degustació

El tradicional repic de campanes a les 10 
del matí serà l’encarregat d’inaugurar la 
Festa de Sant Crist i de la Verema, que 

La Verema de Canyet se celebrarà 
el diumenge 17 de setembre

la Societat Cultural l’Oliva convida als 
badalonins i les badalonines el pròxim 
diumenge 16 de setembre a l’entorn de 

El diumenge 16 de setembre, d’11 a 21 ho-
res, el passeig Marítim, davant del pont del 
Petroli, s’omplirà de perruquers solidaris 
que podran tallar el cabell a tothom que ho 
desitgi, infants i adults, per un preu únic 
de 5 euros. Es tracta de la jornada solidària 
‘Badalona, dona!’.
Una iniciativa de la perruqueria Launay, la 
plataforma Acció Badalona i el mag Alou-
tte, amb l’intenció de recaptar els màxims 
centímetres de cabells, ja sigui natural, 
tenyit, llis, rinxolat o canós, que aniran ín-
tegrament a l’entitat ‘Mechones Solidarios’ 
per confeccionar artesanalment perruques 
amb cabell natural. L’objectiu principal és 
fabricar somriures a aquelles persones, 
majoritàriament nens, que pateixen malal-
ties com càncer o alopècia, entre altres.
A més, diversos comerciants de la ciutat 
se sumaran a la causa i oferiran diverses 
activitats, animacions infantils, batucades, 
màgia, actuacions de ball, concerts, sor-
teigs de sopars i articles i moltes sorpre-
ses més.

Tallar-se el 
cabell per 
fabricar 
somriures

la parròquia de Sant Crist de Canyet. 
Tot seguit, a les 11 hores, se celebrarà 
l’Eucaristia amb la participació de la Co-
ral Art i Cultural de Canyet, a la mateixa 
parròquia. Un cop finalitzada la missa, es 
donarà pas a l’acte central: la trepitjada 
del raïm i a la seva degustació, a càrrec 
de la Masia de Can Coll. Prèviament, els 
Bastoners de Canyet i l’Esbart Sant Jordi 
amb la seva colla infantil oferiran balls de 
cultura popular catalana i tradicional.
De cara a les dues del migdia, hi haurà el 
dinar de germanor, amb tiquet, on s’ofe-
rirà un menú ampli amb aperitiu, amani-
da, escalivada, mongetes del ganxet, bo-
tifarra i cansalada; que servirà per agafar 
forces per gaudir de l’actuació de Quartet 
Spirala, una agrupació musical de Cer-
danyola del Vallès,  nascuda l’ant 2011 
i formada per quatre joves intèrprets de 
l’orquestra de l’escola municipal, que 
oferiran una experiència enriquidora, tant 
musical com personalment, amb tres vio-
lins i  un violoncel.
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Carles Duran es mostra molt satisfet de la plantilla i 
confia que es pugui aparcar les angúnies dels darrers anys

L’arribada de Carles Duran, Nico Laprovittola 
i Demitrius Conger va ser clau en el desper-
tar de la Penya al final del curs passat. Tres 
noms propis, tot i que n’hi va haver d’altres, 
d’una remuntada històrica que va salvar l’equip 
d’un descens que hauria suposat un autèntic 
daltabaix. Renovat per dues temporades, i de 
nou amb Laprovittola de líder a la pista,  el 
tècnic vilassarenc enceta un nou projecte amb 
il·lusions renovades i amb ganes de mantenir 
l’embranzida d’aquell final de temporada mà-
gic.

Primeres setmanes de pretemporada i 
dues victòries en els dos primers partits 
de preparació. Quina valoració en fa?
Positiva. És evident que encara és molt aviat i 
hem de tenir paciència, perquè fins i tot alguns 
jugadors encara ni s’han incorporat, però el dia 
a dia està sent molt profitós, l’equip transmet 
molta il·lusió i estem molt contents amb el 
grup humà que hem format. 

En els amistosos a Sant Julià, tot i els
canvis a la plantilla, s’han vist les cons-
tants vitals que l’equip va exhibir en el 

“Tenim molta il·lusió i ambició”

tram final del curs passat.
És normal que intentem aprofitar la inèrcia 
del final de la temporada passada i penso que 
seria un error no fer-ho. També ha estat molt 
positiu poder mantenir un nucli de jugadors 
importants, tot i que ens hauria agradat poder 

El tècnic verd-i-negre, en un entrenament a l’Olímpic. / David Grau - CJB

Marko Todorovic és l’aposta interior, tot 
i que el seu fitxatge encara no s’ha con-
cretat oficialment. 
Esperem que en una setmana estigui tot so-
lucionat. En el seu cas també sabíem que no 
arribava bé físicament, després de cinc mesos 
sense jugar i amb problemes a l’esquena, però 
jo confio molt amb ell. El conec de fa molts 
anys, l’he tingut amb mi al Prat, i crec que ens 
pot donar moltes coses. Si finalment passa a 
ser jugador nostre estic segur que serà un dels 
líders de l’equip.

Birgander no ha pogut començar el curs 
per lesió. Com està?
És una de les pitjors coses de la pretempora-
da. Ha tingut una lesió aquest estiu, no s’ha 
recuperat bé o no han fet que es recuperi bé, 
i estic una mica molest amb aquesta situació, 
perquè per a mi era molt important que fes una 
bona pretemporada. Va acabar sent un jugador 
important i volíem que comencés sent també 
aquest jugador clau. Les circumstàncies, però, 
són les que són i esperem que la setmana que 
ve comenci a incorporar-se als entrenaments i 
pugui estar a punt per al primer partit de lliga 
a Lugo.

Aquest, sobre el paper, també ha de ser 
un any de consolidació per a joves com 
Xabi López-Arostegui o Neno Dimitrije-
vic, que el curs passat no va acabar de 
trobar la seva millor versió.

Si, però hem de ser conscients que el segon 
any a l’ACB també és molt difícil. Jo recordo, 
per exemple, el cas d’en Rudy. El seu primer 
any a la Penya va jugar la final de la copa i va 
ser MVP, però el segon no va ser tan fàcil, per-
què es generen més expectatives i tothom ja et 
coneix més. En Xabi i en Neno han de seguir 
el seu camí i no generar-los més pressió de la 

que tenen. Cada cas, a més, és diferent. És cert 
que l’any passat a en Neno li va costar, però 
també era el seu primer any com a jugador 
ACB i tot té el seu procés. Té l’avantatge d’es-
tar al costat d’en Nico, per aprendre i seguir 
millorant, i esperem que faci un pas endavant 
i ens doni minuts de qualitat, perquè en Nico 
no pot jugar els 40 minuts.

Sergi Vidal no ha jugat en aquests pri-
mers amistosos. Quina és la seva situa-
ció dins l’equip? 
Quan va acabar la temporada passada vaig 
parlar amb ell i li vaig plantejar la meva idea 
de l’equip. Ell no ho va veure clar i ho entenc, 
perquè vol jugar més minuts, i va dir que mar-
xaria. Ha passat l’estiu i no ha marxat. Té un 
any més de contracte i per tant el seu paper 
serà una mica el que jo tenia al cap: que ajudi 
a la gent jove, que ajudi als jugadors nous, 
que ens aporti la seva experiència i que estigui 
preparat, que ho estarà perquè és un jugador 
excel·lent. La temporada és molt llarga, poden 
passar moltes coses i segur que en Sergi aju-
darà molt al grup. 

L’objectiu segueix sent la permanència?
Si, però alhora tenim molta ambició i molta 
il·lusió. En els darrers anys hem patit molt i en 
el dia a dia hem de ser humils, amb l’objectiu 
de guanyar, quan abans millor, el màxim de 
partits possibles per no patir. I a partir d’aquí, 
repeteixo: tenim molta il·lusió i molta ambició. 

La situació econòmica es veu amb més 
optimisme, arran de l’entrada de Grifols. 
Han sortit moltes notícies però hem d’esperar 
que tot s’acabi de concretar. Jo l’únic que desi-
tjo és que, si tot s’acaba confirmant, doni esta-
bilitat al club i li doni la fortalesa perquè poc a 
poc pugui anar creixent dins d’una normalitat, 
sense tornar-nos bojos.

Duran, a la banqueta el curs passat. / D. Grau- CJB

mantenir algú més. La gent nova que s’ha in-
corporat, a més, és gent jove, gent amb gana, 
i sobretot gent que té ganes de formar part 
d’aquest nucli. Estic molt content, perquè els 
líders en el vestidor, que jo crec que ara ma-
teix estan sent l’Albert, el Xabi i el Nico, inclús 
amb la incorporació del Marko, que tot i que 
encara no és jugador nostre sembla que porti 
anys aquí, estan fent que el grup vagi per un 
bon camí. 

El perfil dels fitxatges és clar: jugadors 
joves amb ganes de fer-se un lloc i en 
alguns casos de reinvidicar-se després 
d’anys complicats, com Quincy Miller o 
Todorovic. 
Són joves amb molt talent i amb molta ener-
gia, i sobretot encaixen perfectament en el per-
fil de grup i d’equip que tenim. Nosaltres som 
un club formador però alhora volem ser molt 
competitius i crec que hem aconseguit una 
molt bona barreja amb els fitxatges que hem 
portat i el nucli fort de jugadors de la casa. Evi-
dentment el nostre pressupost és el que és i 
l’equip, no podem oblidar-ho, s’ha fet amb els 
diners que ja estaven previstos el febrer, però 
com deia estem molt contents.

El gran “fitxatge”, però, és, sens dubte, 
la renovació de Laprovittola. 
Va ser una peça vital i ho seguirà sent. I no 
només pel que fa a la pista, on és el líder, 
que és importantíssim, sinó també per la 
seva forma de ser dins del vestidor i el seu 
treball en el dia a dia. Al principi semblava 
impossible, perquè és un jugador d’un nivell 
superior al que ara mateix té el Joventut, però 
ell té ganes de créixer amb nosaltres, nosal-
tres tenim ganes de créixer amb ell i esperem 
que aquesta vinculació no només sigui per 
un any i sigui molt exitosa per a ell i per a 
la Penya.

Aquesta setmana ha arribat Quincy Mi-
ller. Un jugador de molts quirats però 
amb el risc del seu estat físic
Té un talent extraordinari i ho ha demostrat a 
l’Eurolliga. Ha tingut dos anys molt durs, però 
només té 25 anys! Crec que el podem ajudar a 
recuperar la seva millor versió i alhora ell ens 
pot ajudar molt a ser un equip més competitiu. 
Dit això, tots hem de tenir paciència. Sabíem 
el risc que corríem amb ell, però l’assumim, i 
si som capaços de recuperar el millor Quincy 
ens ho podem passar molt bé.
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Una Penya amb 10 de la casa
Tothom coincideix en subratllar que el Divina 
Joventut d’aquesta temporada fa trempera. 
Després veurem que passa però d’entrada 
fa bona pinta. I una cosa que penso que té 
molt mèrit i fa estar molt orgullós és que mi-
rant la plantilla hi ha un denominador comú: 
gent de la casa. El tècnic Carles Duran es va 
formar al planter, Dani Miret compaginarà 
el Prat amb el primer equip i Pau Del Tio va 
arribar fa menys temps però va pujar també 

del bàsquet base. Mirant la plantilla, cosa 
espectacular, hi ha dos jugadors formats al 
planter a casa posició. De bases Dimitrijevic 
i Zagars, escortes Ventura i Busquets, d’alers 
Vidal i López-Arostegui, en la posició de 
quatre Noguès i Parra i en la posició de pi-
vot Todorovic i Bieshaar. Es podrà guanyar o 
perdre però el què és indiscutible és que l’afi-
cionat podrà identificar quin és el seu equip. 
Un equip amb ADN Penya més que mai.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

López-Arostegui 
ampliarà el seu 
compromís
amb la Penya

La Lliga Catalana, primer test oficial 
marcat per les absències en el joc interior

El jugador del planter, que enguany 
afronta la seva segona temporada en la 
lliga ACB, renovarà el seu compromís 
amb la Penya, que acaba el pròxim 30 
de juny, per quatre temporades més, 
segons ha avançat aquesta setmana el 
diari “L’Esportiu”. D’aquesta manera 
el Divina Joventut s’assegura la con-
tinuïtat d’un dels jugadors amb més 
projecció del planter. L’aler de Getxo 
va aterrar a Badalona fa vuit anys i la 
seva integració al club i a la ciutat ha 
estat absoluta. La seva família, a més, 
també s’ha implicat en el dia a dia del 
club i el seu pare va ser un dels im-
pulsors de la campanya “Jo avalo la 
Penya”. Xabi López-Arostegui, d’altra 
banda, ha estat convocat per Sergio 
Scariolo per a la finestra FIBA d’aquest 
mes de setembre, on la selecció es-
panyola ha de jugar contra Ucraïna 
(divendres 14) i Letònia (dilluns 17) 
en partits de classificació per al Mun-
dial del 2019.  

Dakota Mathias. / Foto: David Grau - CJB 

El pavelló Barris Nord de Lleida serà l’esce-
nari aquest cap de setmana de la 39a edició 
de la Lliga Catalana ACB. En joc, el primer 
títol oficial del curs, amb una Penya que està 
oferint molt bones sensacions en la pretem-
porada. El Morabanc Andorra, demà dissabte 
(18h, Esport 3) en la primera semifinal, po-
sarà a prova el nou projecte de Carles Duran, 
que en els dos primers partits de preparació, 
contra la Universitat de Michigan (85-79) 
i el Barça Lassa (65-62), ha ofert una molt 
bona imatge. Les cares noves, Dakota Ma-
thias, Shawn Dawson i Conor Morgan, es-
tan sumant des del primer dia i l’equip, amb 
Nico Laprovittola de líder indiscutible, s’està 

trenaments de l’equip d’aquí a uns 20 dies. 
Marko Todorovic, pel seu cantó, encara no és 
oficialment jugador verd-i-negre i això li im-
pedirà jugar la Lliga Catalana. Amb Birgander 
lesionat, Conor Morgan, Nogués i Bieshaar 
s’hauran de multiplicar dins la pintura.

El Morabanc Andorra, rival dels verd-i-negres en semifinals

mostrant molt intens i agressiu en defensa. El 
maldecap, però, està en el joc interior. Quincy 
Miller, arribat tot just aquesta setmana, enca-
ra no podrà debutar. El nord-americà seguirà 
un pla específic de preparació i la idea és que 
es pugui anar incorporant a la dinàmica d’en-
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Cares noves de contrastada qualitat

Nana, Natalio i Magallán / Eloy Molina

Foto: RCD Espanyol

La plantilla del Badalona es va tancar a da-
rrera hora del mercat d’estiu, amb l’arribada 
de Santiago Magallán, Isaac Nana i Natalio 
Lorenzo, que s’afegien a Givanildo Pulgas 
i Albert Estellés, incorporats el dia anterior. 
El club escapulat va saber esperar a l’últim 
moment per aconseguir els serveis d’un grup 
de jugadors que, ben segur, augmentaran la 
qualitat de l’equip que entrena Ramon Maria 
Calderé. Hi destaca el davanter brasiler Giva-
nildo Pulgas, Giva, per ser un dels tres futbo-
listes sobre els quals el FC Barcelona va pa-
gar vuit milions d’euros al Santos per tal de 
tenir una opció preferencial en el seu fitxatge. 
Tot plegat s’emmarcava en la complexa ope-
ració del traspàs de Neymar. Avui, amb 25 
anys, Giva és futbolista amb experiència en 
uns quants equips, entre ells el Llagostera, 
a segona divisió. “El Badalona es troba en el 
centre del futbol, que és la lliga espanyola, i 
això li anirà molt bé a la meva carrera. Espero 
fer una bona temporada. Intentarem pujar a 
segona, hem de fer créixer el club”, manifes-
tava a la Cadena Ser.
Especialment motivat es mostra el migcam-

pista ghanès Isaac Nana, de 24 anys, que el 
curs passat va jugar al Mèrida i que també 
ho ha fet, entre altres, al Cadis i al Recrea-
tivo. “Estic en un gran club, que té els meus 
mateixos objectius. Sé que lluitarem per ju-
gar el play-off”, assegurava a Ràdio Ciutat. 
El veterà atacant Natalio, de 33 anys, també 
dedicava bones paraules al seu nou club en 
l’emissora local: “Estic content, el Badalona 
m’ho va posar molt fàcil. El vestidor és molt 

“És un pas enrere pel que fa a intensitat 
però baixar un esglaó em vindrà bé per 
recuperar-me 100% dels meus problemes 

bo i els nous jugadors ens estem integrant 
bé. Fa molts anys que estic en el futbol, però 
mantinc la il·lusió”, sentenciava. Finalment, 
el migcampista argentí Santiago Magallán, 
de 26 anys i experiència a la primera divi-
sió del seu país i a la segona estatal, amb 
la Cultural, creu que ha arribat a un club 
“amb grans il·lusions i bona gent” i promet 
esforçar-se per tal d’encaixar al més aviat en 
l’equip.

físics. Arriba una temporada competitiva, 
igualada i gaudiré molt”, relata Pilar Ga-
rrrote al Diari de Badalona. Tot i que po-

LA PRÈVIA 3a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Dissabte 8 de setembre, 19 hores.

Cap a la primera victòria 

CD TERUELCF BADALONA
POSICIÓ 13è

1 Partit a fora G 0  E 0  P 1
Gols a fora Marcats 0 Rebuts 3

Entrenador Dani Aso.

POSICIÓ 17è
1 Partit a casa G 0  E 0  P 1

Gols a casa Marcats 1  Rebuts 3
Entrenador Ramon Calderé.

Després de la dolorosa derrota en l’estrena a 
la lliga, contra l’Espanyol B a l’Estadi (1-3), i 
de l’empat (0-0) en la visita a l’Ebro de Ma-
nolo González, el Badalona buscarà aquest 
dissabte, a casa, la primera victòria del curs 
davant el Teruel. El partit, que començarà a 
les 19 hores, s’ha avançat un dia pel viatge 
que l’equip de Ramon Calderé haurà de fer 
la setmana vinent a Villanueva de la Serena, 
per enfrontar-se al Villanovense en la sego-

na eliminatòria de la copa.
La plantilla escapulada s’ha entrenat durant 
tota la setmana al complet, amb els juga-
dors que es van incorporar en el darrer dia 
del mercat estival: el ghanès Isaac Nana, 
l’argentí Santiago Magallán i el valencià 
Natalio Lorenzo. Tots tres reforçaran l’equip 
i, juntament amb Albert Estellés i Givanil-
do Pulgas, ocuparan el lloc dels descartats 
Nadjib, Martí Soler, Adri Balboa, Cristo 

Foto: Eloy Molina.

03 01

EBRO   -   BADALONABADALONA   -   ESPANYOL B Propera Jornada

 Ebro 0 - Badalona 0
 Conquense 2 - Sabadell 0
 Barcelona B 0 -  Ejea 1
 Ontinyent 2 -  Castelló 1
 Cornellà 1 -  At. Llevant 0
 At. Balears 1 -  Alcoià 0
 Espanyol B 0 - Lleida 0
 Teruel 1   -  València B 0
 Peralada 0    -  Olot 1
 Vila-real B 1 -  Hércules 2

  Equip PTS GF GC

 1. Conquense 6 3 0
 2. Hércules 6 4 2
 3. Espanyol B 4 4 2
 4. Lleida 4 3 2
 5. At. Balears 4 2 1
 6. Cornellà 4 2 1
 7. Olot 4 2 1
 8. At. Llevant 3 3 1
 9. Alcoià 3 3 2
 10. València B 3 2 1
 11. Ontinynent 3 3 3
 12. Ejea 3 1 1
13. Teruel 3 1 3
 14. Castelló 1 2 3
 15. Peralada 1 2 3
 16. Sabadell 1 2 4
 17. Badalona 1 1 3
 18. Ebro 1 0 2
 19. Vila-real B 1 2 4
 20. Barcelona B 1 1 4

Classificació

Ebro: Salva, Luca, Víctor, Diana, Ubay, Liñán, Javi 
Cabezas, Gerrit, Raúl (Sergio Cortés, 80’), Sandro 
(Mainz, 66’) i Dani Martínez.

Badalona: Morales, Albarrán, Escudero, Este-
llés, Moyano, Robusté, Agudo (Dani Hernández, 
89’), Carbó, Chacopino, Boniquet (Coulibaly, 83’) 
i Sergi Garcia (Robert Simón, 87’).

Àrbitre: Daniel Yuste Querol (Comitè valencià). 
Va ensenyar targeta groga a Albarrán i Robusté.

Badalona: Morales, Albarrán, Dani Hernández 
(Escudero, 61’), Robusté, Moyano, Adri Díaz, 
Robert Simón (Martí Soler, 73’), Sergi Garcia, 
Chacopino, Boniquet i Padilla (Agudo, 46’).

Espanyol B: Edu Frías, Víctor, Pedrosa (Coro, 
64’), Nacho, Lluís, Pol Lozano, Doncel (Pau Sal-
vans, 68’), Damià, Ferran Burgué, Campuzano i 
Soria (Ángel, 89’).

Gols: 0-1, Campuzano (3’); 0-2, Ferran Brugué 
(15’) i 0-3, Doncel (32’) i 1-3, Albarrán (p.)(49’).

Àrbitre: Sergio Escriche Guzmán (Comitè va-
lencià). Va ensenyar targeta groga a Pedrosa, 
Lluís, Moyano, Robusté, Escudero, Martí Soler, 
Pau Salvans i Boniquet.

 Badalona - Teruel
 Peralada -  Conquense
 València B  -  Cornellà
 Lleida -  Ebro
 Hércules -  Espanyol B
 Castelló - Vila-real B
 Alcoià   -  Ontinyent
 Ejea   -  At. Balears
 Sabadell -  Barcelona B
 Olot -  At. Llevant

Resultats 2a Jornada

i Adri Diaz. Cal esperar, com a mínim, un 
canvi respecte a l’últim onze inicial: des-
prés que José Miguel Morales hagi estat el 
porter titular en els dos primers partits del 
curs, serà el balear José Perales qui es po-
sarà sota els pals aquest dissabte. Si més 
no això és el que va anunciar Ramon Maria 
Calderé fa dues setmanes, preguntat sobre 
quina és la seva tria per a la porteria. “Ju-
garan dos partits cadascun i, després, de-

cidiré”, va revelar el tècnic de Vila-rodona.
El rival que dissabte trobarà el Badalona, el 
CD Teruel, és, precisament, un dels equips 
que apareixen en el currículum de Calderé. 
Ara el seu entrenador és Daniel Aso i el cap 
de setmana passat va sumar els tres primers 
punts, a casa contra el València B (1-0), que 
van esborrar el mal record del contundent 
3-0 encaixat en la primera jornada, quan va 
visitar un altre filial, el del Llevant.

Del 07/09 al 13/09/2018
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Paciència

Trofeu Joan Saisó 
Màxim golejador del CF Badalona
1- Carlos Albarrán 1 gol

Els primers 30 minuts del debut a la lliga, 
contra l’Espanyol B, ens van deixar glaçats. 
Ningú s’esperava una desfeta com aquella, 
però a partir de la segona part l’equip va ser 
un altre i al camp de l’Ebro es va jugar més 
ordenadament. Cal paciència. El Badalona 
de Calderé és un equip nou i l’inici de la 
temporada és com una moneda a l’aire.
Un altre tema és si és bo que cada curs 
es faci un equip nou. És evident que l’ideal 
seria partir d’una base i anar-la retocant. 
Però això és molt difícil quan no tens una 
gran capacitat econòmica.
El Badalona ha d’aspirar a un futur en el 
futbol professional. Qui sap si aquesta 
temporada s’aconseguirà, en tot cas, no 
serà fl. La paciència serà el millor aliat per 
construir un bon futur a poc a poc.

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

El racó de’n Saisó

El naixement de la Primera B, un esglaó a evitar
El Seagull arrenca la lliga aquest diumenge a l’Estadi contra l’Europa

Foto: Liga Iberdrola

El Seagull enceta la temporada 2018 – 2019 
aquest diumenge a l’Estadi Municipal de Ba-
dalona contra l’Europa (12h). La quarta amb 
Jordi Ferrón a la banqueta i la quarta oportu-
nitat consecutiva que tindrà el club de portar 
la ciutat de Badalona a Primera Divisió. Un 
curs que tornarà a fer pujada després del 
descens del Zaragoza CFF a Segona Divisió i 
la millora d’equips com Espanyol B, Barça B, 
Collerense, Europa o AEM. 
Aquest any, però, haurem de tenir en compte 
un nou al·licient  que pot augmentar encara 
més la rivalitat al camp i sigui un extra de 
motivació que dificulti les victòries i la pug-

ma categoria de futbol femení. Si cedir els 
equips que finalitzin l’actual temporada entre 
la primera i la quarta posició dels 7 grups, és 
a dir, hi haurà 2 grups de 16 equips cadascu-
na: Nord i Sud. Aquesta renovada distribució 
obligaria el Seagull a trobar recursos econò-
mics per poder fer front als desplaçaments i 
possibles nits d’hotel. Una realitat descone-
guda a l’entitat. 
Tot i això, aquest és un plantejament que a 
hores d’ara no es contempla al club, ja que 
el repte de Primera Divisió segueix molt viu, 
la lliga dels 16 equips més privilegiats de tot 
l’Estat. 

na pels punts a la gespa: la Primera B. La 
Primera què? Això mateix. La RFEF crearà a 
partir de la temporada 2019 – 2020 una nova 
categoria entre Primera i Segona Divisió, 
un esglaó encara més competitiu de l’actual 
segona categoria nacional. I això ho hauran 
de tenir en compte les gavines en diversos 
aspectes. 
Per començar, el club es marca la Primera 
Divisió com a objectiu principal. Per diver-
sos motius. L’esforç del Seagull en les darre-
res promocions d’ascens a la Liga Iberdrola 
mereix la seva recompensa i per aquest mo-
tiu s’ha de premiar amb un lloc a la màxi-



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com 29Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comFUTBOL COMARCAL28 PUBLIREPORTATGENúm. 624 Del 07/09 al 13/09/2018

La Copa Badalona agafa un format renovat

Talent d’elit 
‘made in’ Badalona

La 32a Copa Badalona de Basquetbol – XVII Trofeu Joan Serna arrenca aquest 
divendres amb la disputa de la competició en categoria femenina

El futbol badaloní, representat a Anglaterra, França i Alemanya

Foto: Arxiu

La Copa Badalona de Basquetbol 
– XVII Trofeu Joan Serna 2018 
agafarà un nou rumb en l’edició 
d’enguany i deixarà enrere el for-
mat de fase de grups per donar 
la benvinguda a una disputa per 
eliminatòries directes, una trans-
formació que exigirà el màxim 
rendiment als equips participants. 
La Plana i Casagemes es mante-
nen com a seus badalonins per la 
disputa dels enfrontaments. 
Aquest divendres 7 de setembre 
els equips femenina donaran el 
tret de sortida a la competició i 
s’allargarà durant la jornada de 
dissabte i diumenge. La prime-
ra ronda serà de quarts de finals 
amb el Joventut Femení exempt a 
la primera ronda i accés directe a 
semifinals. Sant Andreu Natzaret 
– CB Sant Josep (La Plana, 18h), 

Círcol Catòlic – Unió Bàsquet 
Llefià (La Plana 20h) i AE Mingue-
lla – AE Badalonès (Casagemes, 
20h) formen el quadre dels partits. 
La següent fase entre els equips 
guanyadors es disputarà dissabte 
a La Plana i la fase de consolació 
a Casagemes. La final es jugarà 
diumenge 9 a les 19h a La Plana. 
Una setmana més tard serà el torn 
dels equips masculins: 14,15 i 16 
de setembre amb un format idèn-
tic. Els derbis de quarts de final 
són aquests: Badalonès – Llefià 
(Casagemes, 18h), Maristes Ade-
mar – Cultural (La Plana, 18h), 
Círcol – ABB (La Plana, 20h) i 
Miguella – Natzaret (Casagemes, 
20h). La lluita per l’accés a la final 
es disputarà dissabte a La Plana i 
els duels entre els equips que es 
quedin pel camí, a Casagemes. 

Badalona n’és el bressol del 
basquetbol i tenim una llarga 
llista de jugadors de basquet-
bol badalonins i/o formats a la 
ciutat que enlluernen a la Liga 
Endesa o arreu d’Europa. Però 
des d’aquesta temporada, i de 
forma simultànea, futbolistes 
amb sang badalonina també te-
nen molt a dir. 
Recentment a La Liga hem gau-
dit de diversos jugadors ‘made 
in’ Badalona: Álvaro Vázquez, 
Javi Márquez, Carlos Clerc, 
Cristian Hidalgo, Marc Gual 
(Liga 1|2|3) o Isaac Becerra 
(Liga 1|2|3 ). Un llistat de joves 
promeses formades en les cate-
gories inferiors del FC Barcelo-
na i el RCD Espanyol.
Que aquest talent badaloní hagi 

arribat a l’elit nacional no és 
quelcom extraordinari, si tenim 
en compte  la cultura futbolísti-
ca a casa nostra, la densitat de 
població de Badalona o la varie-
tat d’entitats esportives que ofe-
reix el mercat. Ara bé, allò que 
agafa més rellevància és la re-
presentació que tindrem aquest 
curs en tres de les cinc millors 
lligues europees: Premier Lea-
gue (Anglaterra), Bundesliga 
(Alemanya) i Ligue 1 (França).
Marc Navarro (1995), Sergi 
Gómez (2000) i Sergi Palencia 
(1996) seran els tres futbolistes 
que des d’aquest curs faran un 
nou salt en la seva jove trajec-
tòria. Navarro ha tancat etapa 
al RCD Espanyol aquest mes 
de juny per incorporar-se al 

Watford anglés. Una nova vida 
lluny de casa però amb un repte 
il.lusionant al Regne Unit. Qui 
també ha fet les malestes per 
primera vegada és Palencia. 
Capità al FC Barcelona B, el 
jove lateral de Bufalà juga des 
d’aquest mes d’agost al Giron-
dis de Bordeaux la Ligue 1. 
Un esglaó per sota en joventut 
tenim Sergi Gómez. Encara en 
edat juvenil, la perla de La Ma-
sia va fer història a Alemanya 
amb el Dortmund, convertint-se 
en el debutant més jove amb 17 
anys. 
Un còctel molt dispers de talent, 
magia i futbol però tots amb un 
denominador comú: Badalona. 
Sort a tots aquesta temporada, 
nois.Foto: Girondins

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comBÀSQUET COMARCAL

Any 2018 i la bogeria i creixement de verti-
gen de la pràctica del pàdel que no s’atura. 
Amb aquesta premissa sobre la taula, el 
Club Esportiu Mas Ram torna a apostar per 
la celebració del seu Open de pàdel Ciutat 
de Badalona, sisena edició d’un torneig i 
d’un esport que any rere any atrapa nous 
adeptes. L’edició d’enguany es disputarà 
entre el 22 i el 29 de setembre a les ins-
tal·lacions de Mas Ram i l’organització 
d’XPalas. Aquesta celebració serà la 7a 
prova del Torneig Pàdel Màster Barcelona, 
on ja s’ha confirmat la participació de 30 
parelles i hi ha la previsió d’arribar a 50. 
Una xifra de rècord i un èxit per la ciutat de 
Badalona i rodalies. 
Tots els participants s’asseguren la dis-
puta d’un mínim de 3 partits i té un preu 
d’inscripció de 25 euros (una categoria) o 
40 (dues). Hi ha temps fins al dia 18 per 

El VI Open Ciutat de Badalona 
posa el focus del pàdel al Mas Ram 
El club aposta per un esport que no deixa de crèixer 
i l’experiència d’XPalas per consolidar l’escola infantil i de competició 

inscriure’s. Les categories es divideixen en 
masculí, femení i mixtes. “El Circuit Màs-
ter està molt ben parit en molts aspectes i 
mou molt volum de gent que hi participa. 
N’hi ha de tots els nivells i aquest es re-
gula a partir d’una base de seguiment que 
tenim, així no hi haurà queixes”, descriu el 
coordinador de l’escola i integrant d’XPa-
las Àlex Santos. La participació inclou un 
Welcome pack de benvinguda i un sorteig 
de regals. 

El pàdel, un ‘boom’ sense límit
En l’actualitat, el pàdel n’és el segon esport 
més practicat a nivell amateur després del 
futbol, i aquesta demanda per part de la so-
cietat ha obligat al Club a adaptar-se a les 
necessitats dels seus. Per aquest motiu, la 
primera pista de la instal·lació va donar la 
benvinguda a dues més i ara com ara ja 

Foto: Manel Expósito

en sumen cinc, amb la previsió de seguir 
creixement. La presència del WPT a Bada-
lona durant la primavera anterior va ser una 
gran promoció pel Club. “Que Badalona si-
gui seu d’un Circuit Professional del World 
Padel Tour és molt positiu per la ciutat i 
va ser un èxit. L’escola XPalas hi va estar 
present amb els nens”, narra Santos.

El motor dels més menuts
Elit a un costat, la gran tasca que es plante-
ja el Mas Ram per aquest curs és potenciar 
l’escola de pàdel, tant a nivell infantil com 
de competició. “Actualment no n’hi ha re-
presentants al Circuit de competició però 
la intenció és créixer i ser un referent. N’hi 
ha 20 nens que inicien el nou curs i les 
previsions és arribar a 70-80 nens entre 
competició i escola infantil”. ‘Al Mas Ram 
entrenen dos Juniors, Alevins i Benjamins 
que competeixen al Circuit de Catalunya”. 
“L’escola té un format d’aprenentatge i una 
disciplina però el nivell d’exigència és dife-
rent quan es competeix a un Circuit infan-
til”, narra el coordinador de l’escola.

Els nois que encara no competeixen, tenen 
una alternativa molt llaminera i social: “te-
nim un interclub per fer competicions entre 
els alumnes tenint en compte les edats i els 
nivells”, transmet Àlex.
D’altra banda, el contacte amb els pares i 
els familiars dels nens no és quelcom opac 
o vetat. “A l’escola infantil el contacte di-
recte amb els pares i l’evolució de compor-
tament i tècnica el tenim present”. A més 
a més, el Club també es planteja l’opció 
d’organitzar esdeveniments cada mes o clí-
nics amb jugadors professionals, i trencar 
d’aquesta forma la rutina diària dels entre-
naments. Una idea de dinamitzar l’activitat. 

Un ‘coach’ de primer nivell
Àlex Santos va estar entre els 30 millors 
jugadors del Circuit Absolut de Catalunya 
de la Fcpadel, on hi participava a les prè-
vies del Circuit PadelProTour (actual World 
Pádel Tour). Santos va ser campió de Ca-
talunya per equips de 1a Absoluta i formà 
parella amb Fernando Belasteguin número 
1 mundial. 

Foto: M. Expósito

El Club Esportiu Mas Ram ha expres-
sat la seva confiança en Xpalas perquè 
gestioni el VI Open Ciutat de Badalo-
na i s’encarregui de l’escola infantil 
de l’entitat. L’organitzador del torneig 
té una àmplia experiència gestionant 
clubs de pàdel, i també organitzant 
lligues i tornejos de pàdel de tot tipus. 
Actualment, té una Escola de Compe-

tició Benjamí, Aleví i Júnior, on hi par-
ticipa al Circuit Català de Menors de 
la Fcpadel amb opcions per entrar al 
Màster de les 8 millors parellas de tota 
Catalunya. Al Mas Ram, Àlex Santos 
n’es el resonsable de formar, entrenar i 
dirgir totes las Escoles socials, Com-
petició, classes particulars i gestió 
d’esdeveniments. 

Manel Expósito

XPalas, experts en clubs, tornejos 
i classes de pàdel
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La cursa Global Energy Race 
es recorrerà Badalona el 23 de setembre
Bimbo convida a tota la família a participar en la quarta cursa solidària

Foto: Global Energy Race

tracta d’una modalitat amb un major creixe-
ment al món pel que fa referència a llicèn-
cies i practicants.
Concretament a Badalona, el Dragon Boat 
Club es va inaugurar el setembre de 2016 i 
des d’aleshores compta amb dos vaixells de 
drac i realitzen anualment el festival Duanwu 
al port per traslladar l’esport, la cultura, la 
tradició i la gastronomia xinesa a la ciutat, 
on participen centenars de persones.

La prefectura de Wenzhou (Xina) va nome-
nar l’11 d’agost al Dragon Boat Club Ba-
dalona, el port i a la ciutat com a base del 
Dragon Boat a Europa, una modalitat de pi-
ragüisme amb origen a antigues tradicions 
xineses amb la figura del drac. El Dragon 
Boat s’ha fabricat tradicionalment a la regió 
del delta del riu Perla, a Guangdond, de la 
fusta de teca i de diverses mides i dissenys. 
Tot i no ser gaire coneguda a l’occident, es 

Badalona és la base del 
Dragon Boat a Europa
Amb el Dragon Boat Club

La prova d’atletisme, ja consolidada a Ba-
dalona, torna el diumenge 23 de setembre 
en 35 ciutats de 23 països, entre elles, 
Los Angeles, Pequín i Madrid. Aquesta 
es tracta de la quarta edició que Grupo 
Bimbo convoca en l’àmbit global per fo-
mentar un estil de vida actiu i saludable 
en l’àmbit familiar, en el qual s’espera la 
participació de més de 100.000 atletes per 
córrer de forma simultània a tot el món. 
Entre els objectius, la Global Energy Race 
pretén ser una cursa familiar i solidària. 

Per això hi haurà tres recorreguts: la de 3 
quilòmetres, pensada per córrer en família; 
de 5 quilòmetres per a major de 14 anys, 
i de 10 quilòmetres a partir dels 16 anys. 
Les inscripcions es poden realitzar al web 
www.globalenergyracebcn.com abans del 
21 de setembre. Pel que fa al vessant so-
lidari, Bimbo farà entrega d’un pa per cada 
corredor al Banc d’Aliments. La sortida es 
realitzarà des del passeig Marítim a l’alça-
da del carrer Cervantes a les 8.45 h (5km), 
9:15h (10km) i 10:45h (3km).



Edita: Enter Gestió Comunicativa, S.L Direcció: Ivan Rodríguez, direccio@gestiocomunicativa.com · Redacció: Carles Tornero · Montse López · Jordi 
Creixell · Manel Expósito · Toni Santiago · Albert Fibla · Fotografia: Charly Mula · Toni Aguilar · Maquetació: Marc Gasau · Publicitat: Eduard Monterde, 
publicitat@gestiocomunicativa.com · www.diaridebadalona.com · Redacció: redaccio@diaridebadalona.com 93 250 24 60 · Impressió: ‘Gràficas de 
prensa diaria S.A.’ · Dipòsit legal: B-39.671-2004. La publicació no es fa responsable de les opinions i els articles dels seus col·laboradors.

membre de:


