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Els propietaris dels pisos del barri de La Mora
de Badalona es venen casa seva després
d’anys d’espera en una zona a mig fer sense
platja ni passeig marítim

El lent desenvolupament
del barri de La Mora provoca
l’èxode del veïnat
“Pis situat en un entorn immillorable, a primera línia de mar, al costat del Port Nàutic
de Badalona”. Aquesta és la descripció d‘un
dels habitatges que es troba en venda al
barri de La Mora de Badalona. És un dels
molts pisos que estan de nou a la venda en
aquest territori i que fins fa un temps era,
per a tots aquells que s’hi instal·laven, una
zona de luxe. Els preus dels habitatges així
ho corroboren ja que no se’n troben per
menys de 300.000 euros, de fet alguns
superen els 600.000. Però el que havia de
ser un barri de nova creació, amb serveis i
característiques envejables és avui dia una
zona mig abandonada, amb terrenys contaminats, sense accés a la platja i on els veïns
conviuen amb l’incivisme i el ‘cruising’,
l’intercanvi sexual entre homes. És per això
que molts veïns de La Mora que van arribar
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Solar en venda i pisos del barri de La Mora / Carles Tornero

l’any 2003 s’han cansat d’esperar. Han posat
el pis a la venda i marxen d’una zona que
encara és a mig fer. Aguns, fins i tot, deixaran de viure a Badalona tot i haver vingut a
la ciutat marxant de la capital catalana. “La
gent que ve a comprar un pis aquí es troba
amb un barri abandonat, sense platja, sense
passeig marítim i amb unes tanques perquè els solars estan contaminats”, lamenta
Laura Cillero, presidenta de l’Associació de
Veïns La Mora - Port. Cillero recorda que
hi ha dues associacions cannàbiques que
s’han instal·lat en locals del barri, a tocar
d’un parc infantil. Protesten contínuament
per aquestes i altres coses que els dificulta
la convivència com la quantitat de brutícia
que s’aboca a les vies del tren o el mal estat
d’un passeig que algun dia ha de connectar
Badalona amb Sant Adrià de Besòs com fa

ELS VEÏNS DE LA MORA PASSEN UN ALTRE ESTIU SENSE PODER
ANAR A LA PLATJA DAVANT DE CASA
El principal atractiu de La Mora és que
es troba a primera línia de mar, a tocar
de la platja. Però els veïns de la zona
han hagut de desplaçar-se de nou més
enllà aquest estiu perquè la platja que
tenen davant de casa no estava a punt.
Fa un any i mig que un temporal marítim va malmetre el col·lector de Llevant
fent impracticable la platja. L’estiu passat els veïns ho van acceptar però van
rebre el compromís de l’anterior govern
que aquest estiu podrien fer-la servir.
No ha estat així per diversos motius.
Durant temps, no hi havia sorra i, quan
apareixia, la zona estava contaminada
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a causa de l’arsènic que ha aparegut a
la sorra quan es va reparar el col·lector.
Precisament fins que el col·lector no
es traslladi definitivament, la platja de
La Mora no es descontaminarà i això
segurament no passarà fins que es desenvolupi urbanísticament l’entorn de les
tres xemeneies. Però en tenen una altra
de platja impracticable: la platja de La
Marina està contaminada des que es va
crear el Port i el bany està prohibit tot
i que molta gent l’utilitza. Aquesta descontaminació depèn de Marina Badalona i sembla que podria dur-se a terme
aviat.
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sis anys es va inaugurar al Front Marítim.
Només aguanten una vintena dels
veïns inicials
Els propis veïns de La Mora reconeixen que
només una vintena de pisos mantenen els
propietaris inicials dels gairebé 200 que van
crear el barri. Actualment hi ha una trentena
de pisos a la venda i els veïns alerten que no
s’ocuparan fàcilment. “Jo vinc aquí a comprar-me un pis i em trobo amb pancartes
i queixes constants a les xarxes socials, i
m’ho penso”, diu Laura Cillero, “ho entenc
perfectament”. I és que passejant pel barri
de La Mora es poden veure pancartes penjades dels balcons dels pisos on s’hi llegeix
Ajuntament, penseu en La Mora! L’actual
presidenta de l’Associació de Veïns ens explica que fa dos anys que hi viu i que tot i
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les mancances que pateix el barri,
ella vol quedar-s’hi. “Si el barri
estigués en condicions i fos un
barri digne, aquí vindria més gent
a comprar pisos”, afegeix Cillero.
“Volen marxar perquè porten 15
anys aquí i no s’ha fet res, estan
desil·lusionats perquè aquell projecte tan meravellós que els havien promès, no arriba”, reconeix
la presidenta de l’entitat veïnal. I
és que els veïns culpen als ajuntaments de tots els colors de no
haver invertit suficient en una zona
que volien aixecar al costat del
Front Marítim. Es comparen amb
el barri del costat precisament per
l’adequació del passeig marítim
-que es va inaugurar el 2012- la
platja i el manteniment que té en
comparació amb La Mora on encara hi ha molts solars buits i, a
més, contaminats. Aquest estiu
han descobert que, a més dels
terrenys que tenen davant de casa
tocant a la platja, també hi ha
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dos solars més contaminats -un
sense edificar i l’altre on hi ha un
parc infantil-. “Com més pisos es
construeixin, més inversió i més
veïns vindran però és l’ajuntament
qui ha de posar-hi recursos”, diu
Laura Cillero.

nar-ho”. I això ja és una operació
molt cara que podria oscil·lar els
50 milions d’euros. De moment,
es preveu que a l’octubre les màquines ja estiguin pavimentant el
terreny.
L’assignatura pendent: acabar el passeig marítim
Per a dignificar del tot La Mora,
però, el que cal és el trasllat del
col·lector d’aigües pluvials, pas
previ perquè el passeig marítim
fins a Sant Adrià sigui una realitat.
De nou, torna a haver una bona

El ‘cruising’ no desapareix del
barri de La Mora
Els intercanvis sexuals a la platja
coneguda com Txernòbil, a tocar
de les 3 xemeneies de Sant Adrià
eren recorrents fa anys quan aquella zona estava totalment deserta.
Ara, tot i que ha canviat molt la
seva fesomia, aquestes trobades
que porten per nom ‘cruising’ se
segueixen produint. “És molt desagradable baixar al carrer amb els
teus fills i trobar-te persones tenint sexe davant de casa i al costat
d’un parc infantil”, lamenta la presidenta de l’AV de La Mora. El govern s’ha compromès a ampliar el
patrullatge de la Guàrdia Urbana.

sintonia entre dues administracions, l’estatal i la local, que són
del mateix color. Històricament,
però, això no ha servit de gaire.
Tot i així, el regidor d’Urbanisme,
Ruben Guijarro, ens explica que
en la reunió mantinguda amb la
Delegada del Govern espanyol,
Teresa Cunillera, li van demanar
una trobada amb la Ministra de
Medi Ambient, Teresa Ribera,
per abordar el tema. “Volem que
ho vegi in situ”, explica Guijarro,
que reconeix que “és difícil perquè hi ha interessos creuats entre
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l’Agència Catalana de l’Aigua i
el Ministeri i per això estem fent
contactes amb les dues administracions”. El que donarà l’impuls
definitiu per acabar el passeig serà
el desenvolupament previst al voltant de les Tres Xemeneies. Però
no serà ràpid. De moment, el Pla
de Desenvolupament Urbanístic
ha de passar durant el mes d’octubre per un procés participatiu. I
mentre la zona sigui un desert serà
difícil evitar els contactes sexuals
a la zona tot i que, segons diu Guijarro, la Guàrdia Urbana hi actuï.

S’APROVEN ELS DARRERS TRÀMITS PER CONSTRUIR L’HOTEL DEL PORT I PER
AIXECAR LA VIA DEL TREN DEL CANAL

Una de les places del barri de La Mora / Carles Tornero

El govern entén els
veïns i admet que hi
ha molta feina a fer
Dècades després de marxar les
fàbriques, encara hi ha arsènic

Brutícia acumulada a les vies del tren al barri de La Mora / Carles Tornero
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“Entenc que els veïns hagin perdut
la confiança i marxin. Aquest barri
ha quedat a mig fer i hauria de ser
una de les zones més singulars
de Badalona”. Són paraules de
Rubén Guijarro, regidor de l’Àmbit
de Govern i Territori de l’Ajuntament de Badalona quan se li pregunta per l’èxode dels veïns de la
Mora que van venir al barri amb
unes expectatives que no s’han

complert. En el temps que queda
de mandat, l’actual govern ho té
difícil per dignificar una zona que,
malauradament, depèn de massa
administracions i cap d’elles s’ha
mostrat diligent fins al moment.
En aquests mesos amb el PSC a
l’alcaldia, Guijarro diu que s’han
fet fins a dues fumigacions per la
presència de rates. Però fins i tot
algunes d’aquestes petites actua-

cions no depenen exclusivament
de l’Ajuntament de Badalona. És el
cas de la brutícia de les vies del
tren que, segons Guijarro, només
es resoldrà amb un conveni amb
ADIF que signarà a finals d’aquest
mes i que permetrà instal·lar una
tanca perimetral que eviti l’abocament de deixalles indiscriminat. Sí
que depèn d’una empresa municipal, Marina Badalona SA, que la
platja de Marina es descontamini
i en puguin gaudir els veïns del
barri. Després de les promeses incomplertes per l’anterior executiu,
Guijarro repeteix les paraules que
ja va dir el regidor de Medi Ambient, Àlex Mañas (ICV-EUiA) en
aquest mandat: “el proper estiu sí
que es podran banyar a la platja”.
“Risc cancerigen potencial”
en dos solars
Ja ho va alertar l’executiu de Dolors Sabater i l’actual govern tam-

bé hi haurà de posar fil a l’agulla.
Els informes sobre dos solars a
què ha tingut accés aquest diari
ho diuen clar: “el risc cancerigen
potencial per les vies de contacte
directe amb el sòl per a residents
és no acceptable” i detalla que
“el principal factor causant del
risc és la presència d’arsènic al
sòl superficial”. En concret, es
tracta de les parcel·les ubicades
al carrer Eduard Maristany 347 i
385, la primera d’elles ubicada al
costat d’una zona de jocs infantils i que estan catalogades com a
equipaments. El govern de Dolors Sabater ja va posar tanques
per evitar-hi l’accés però segons
Guijarro, els veïns li han reclamat
que pavimenti la zona per aïllar els
residus que han resultat de dècades d’activitat industrial a la zona.
“Amb un asfaltat, el risc de contaminació s’elimina però si s’hi
construeix, caldrà descontami-

Imatge virtual del futur canal i hotel del Port / Marina Badalona
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Campanya a favor
de l’escolarització
a la zona sud de
L’Ampa lamenta aquest retard i assenyala manca de planificació Badalona

Els diners de la família Grífols
“salven” a la Penya
Diari, que aquest divendres la junta d’accionistes de
la Penya doni llum verda a l’entrada de Grífols. Una
ciutat com Badalona, on el club és un referent des
de l’any 1930, no podia seguir amb la greu situació
econòmica que vivia l’entitat des de feia molts anys.
De fet, els dubtes sobre la seva continuïtat, aquesta
propera temporada, era tot un mal de cap pels actuals

ACTUALITAT

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

Els alumnes de l’institut La Riera no
començaran les classes fins dilluns

EDITORIAL

Ningú s’esperava, abans de l’inici de l’estiu, que el
Joventut de Badalona tindria una injecció econòmica
tant important. Part de la ciutat estava de vacances, a
principis d’agost, però llavors s’anunciava que el club
badaloní posava en marxa una ampliació de capital de
3,69 milions d’euros que li permetrà liquidar tots els
deutes i tenir els diners necessaris a la caixa per continuar funcionant. El “salvador” de tot plegat ha estat
Scranton Enterprises, de la família Grífols, fundadora
de la multinacional farmacèutica catalana que porta el
mateix nom. La firma passarà a monopolitzar la massa salarial de la Penya, però sense crear situacions
traumàtiques a l’entitat verd-i-negre. El club mantindrà
la seva essència, amb el mateix escut, els colors corporatius i la seu a l’Olímpic de Badalona, on el bàsquet
de base continuarà el pal de paller de tot plegat. A les
oficines tampoc hi haurà decisions dràstiques, una injecció que pot ser un oportunitat d’or per “salvar” la
Penya, un equip en perill, per la seva situació econòmica, des de fa temps. L’impacte de Grífols, a banda de
diners, molts diners, implica estabilitat, i això, era imprescindible al club referent de Badalona. Ara només
queda, com expliquen a l’apartat d’esports d’aquest
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dirigents de la Penya. El pas de la farmacèutica és significatiu i convida a l’optimisme, especialment des de
la pista, a les portes d’una nova temporada, on la ciutat
també haurà de respondre i tornar a omplir l’Olímpic
de públic, ambient i sobretot bon bàsquet. No tots els
diners, però sens dubte, sense ells, l’entitat no podia
sobreviure més.

L’AMPA de l’Institut La Riera, situat dins del
parc de Ca l’Arnús, va denunciar públicament
que els alumnes estan “abandonats” perquè
aquest dimecres no van poder començar el
curs 2018-2019 degut a la manca d’un espai
propi. L’Associació de Mares i Pares va recordar que el centre s’ha d’ubicar en uns mòduls
prefabricats però que les instal·lacions encara
estan en obres i l’inici de les classes s’ha endarrerit fins el proper dilluns 17 de setembre.
Amb un esmorzar de “negre”, aquest dimecres,
van voler “reivindicar la falta d’institut i el no
poder començar les classes”, va explicar Mireia Farrés, que va retreure al conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló “haver promès que
tindria un ‘Pla B’” si les obres dels barracons
no estaven acabades per a la data oficial d’inici
del curs. “Però no hem tingut cap alternativa”, va afegir. En aquest sentit, la presidenta
de l’AMPA va lamentar que va ser divendres
passat, dia 10, quan el Departament els va comunicar que les classes no podrien començar
aquesta setmana. “Estem parlant de nens i nenes que com a molt tenen 13 anys, i les famí-

Acte de protesta, aquest dimecres, a l’institut La Riera / Jordi Amat

lies necessitem organitzar-nos”, va exclamar
Mireia Farrés. Respecte la justificació aportada
públicament per Bargalló, que va atribuir el retard a la intervenció de la Generalitat per l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, Farrés
es va mostrar escèptica. Va admetre que “és
cert que el 155 alenteix molt les coses”, però
considera que, un cop aixecada la intervenció
de la Generalitat, “s’hauria pogut preveure una
acceleració de les obres”. La presidenta de
l’AMPA va recordar que l’Institut la Riera va co-

mençar a funcionar el curs passat en un espai
habilitat dins l’Escola Lola Anglada. Es tractava
d’una mesura temporal, amb el compromís del
Departament d’Ensenyament que aquest nou
curs tindrien uns mòduls prefabricats propis, mentre s’afronta la reforma de l’edifici de
l’antiga escola Lola Anglada, on s’ha d’ubicar
l’institut de forma definitiva d’aquí 4 anys com
a molt tard. D’altra banda, la resta d’alumnes
de Badalona va començar les classes amb tota
normalitat.

Amb el lema ‘Que l’escola t’acompanyi’, el
Centre Sant Jaume de la Fundació Carles
Blanch ha fet una crida a difondre els beneficis
de l’escolarització durant aquest curs 20182019. L’Escola Baldomer Solà, el Col·legi
Lestonnac de Badalona i l’Escola Josep Boada
són les tres escoles que s’han sumat a l’equip
promotor de la campanya. La iniciativa compta també amb el suport del Consorci Badalona
Sud, de l’Ajuntament de Badalona i de la Generalitat de Catalunya. Segons el ‘Pla integral
de transformació 2017-2022′, publicat pel
Consorci Badalona Sud, l’absentisme escolar
és un dels reptes principals en aquest territori.
L’equip promotor de la campanya està convençut que l’escolarització s’ha de promoure
més enllà dels centres educatius i de les famílies que presenten situacions d’absentisme
escolar. Per aconseguir una escolarització
plena cal implicar tota la ciutadania. El lema
‘Que l’escola t’acompanyi’ sintetitza aquest desig i reforça el sentit comunitari de l’educació.
Durant aquest curs s’han previst una quinzena
d’accions dins i fora de l’aula.
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Diada inclusiva, sense incidents i amb
una gran participació a Badalona
La Plana torna a ser l’escenari dels actes commemoratius

Moment de l’Ofrena Institucional, a la Plana

La Plana va ser l’escenari principal de l’acte
institucional de la Diada Nacional de Catalunya que va tenir lloc dimarts. Aquest any
el govern local, va recuperar la tradició de
fer un sol acte, amb el que es va aconseguir
donar importància al dia i a les ofrenes de

les entitats badalonines, i deixar l’acte polític que havia promogut l’anterior govern,
durant els darrers dos anys. L’alcalde de
Badalona, Àlex Pastor, va valorar la jornada
molt positivament. Segons Pastor, “ha estat un matí molt festiu, on he rebut molta

estima per part de les persones que s’han
apropat a saludar-me i agraïments per fer un
acte de totes i tots”. La Diada va transcórrer
amb total normalitat i sense cap incident, tot
i la no participació, com en anys anteriors
del PP i Ciutadans. Pastor va voler “agrair
a les persones que van participar, que van
gaudir com a públic, o que van fer la seva
ofrena. Hem sentit que aquest acte i aquest
dia és per a tots els veïns i totes les veïnes.
És un bon exemple del govern de concòrdia
i convivència que volem per Badalona”. El
moment més aplaudit va ser la hissada de
la senyera per part d’una parella de Mossos d’Esquadra i d’una parella de la Guàrdia Urbana. La música va arribar amb “El
cant de la senyera” interpretada pel grup de
vent i percussió del Conservatori de Badalona i dirigit per Manel Barea i la veu amb
el cantaor Manuel Fernández Pachón que,
acompanyat a la guitarra per Jordi Heredia,
va recitar uns versos de Salvador Espriu i
els va lligar amb una versió en català de la
cançó Orobroy.
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Joves de Badalona
pintaran un mural
al dipòsit d’aigües
de Pomar

L’alcalde signant el conveni amb Aigües Barcelona

L’alcalde, Álex Pastor, i el director d’Aigües
de Barcelona, Empresa Metropolitana de
Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, Ignacio
Escudero, han signat un conveni per a la realització del projecte de participació ciutadana
“WaterWall” que consisteix, bàsicament, en
la realització d’una pintura mural al Dipòsit
Pomar, propietat d’Aigües de Barcelona,
amb la participació de col·lectius de joves.
Aquesta activitat vol donar resposta als inconvenients que ocasionen les pintures
vandàliques a les instal·lacions d’Aigües de
Barcelona, realitzant pintures murals sobre
aquestes amb la participació ciutadana com a
solució innovadora i dissuadir de posteriors
actes vandàlics.
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BREUS

BADALONA POSA EN MARXA DOS NOUS CAMINS AMICS DURANT LA
SETMANA DE LA MOBILITAT

La ciutat celebrarà del 16 al 22 de setembre la Setmana de la Mobilitat Sostenible
i Segura que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables
com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle
elèctric, així com visualitzar els canvis

possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de
la contaminació. El regidor de Mobilitat
i Medi Ambient de l’Ajuntament de Badalona, Rubén Guijarro, ha explicat que
“la setmana de la mobilitat és una de les
iniciatives europees que més pes han
guanyat en els últims anys i Badalona
ha de continuar sumant esforços per
col·laborar amb aquesta causa. L’aposta
de l’Ajuntament continuen sent els Camins escolars, per això inaugurarem el
Camí Amic de la Mediterrània i el dels
Romans, i proposem diverses xerrades i
activitats per als infants”.

DETINGUTS DOS MENORS A CAN RIBÓ PER TEMPTATIVA D’HOMICIDI
La Guàrdia Urbana va detenir, el passat
divendres a la matinada, dos menors
per ferir greument un altre en el transcurs d’una baralla a la zona d’oci de Can
Ribó. Els agents, que realitzaven servei
de reforç a la zona, van detenir els dos
menors de 15 i 16 anys com a autors
d’una temptativa d’homicidi. Els detinguts van causar lesions molts greus a

un altre menor. La baralla es va generar
a la cua d’accés a una discoteca. Els
autors van fugir del lloc dels fets però
van ser localitzats minuts després, amb
la roba plena de sang, pels agents que
feien recerca. La víctima, de 16 anys,
va ser assistida per una ambulància del
SEM i traslladada urgentment a un centre hospitalari.

Núm. 625

C’s demana que els cotxes
tornin a la plaça Tarradellas
El govern no s’ha plantejat un canvi

Imatge actual, sense cotxes, de la plaça Josep Tarradellas

El portaveu de Ciutadans, Juan Miguel
López, ha reclamat “que el govern municipal estudiï la possibilitat de tornar a
permetre aparcar en la Plaça President
Josep Tarradellas”. El govern municipal
anterior va decidir prohibir l’aparcament
a la Plaça Josep Tarradellas. En aquest
espai aparcaven habitualment al voltant
d’uns 200 vehicles. Segons la formació
taronja, el govern actual no s’ha manifestat
sobre aquest tema, però la plaça es manté
sense cap cotxe aparcat, però també sense
cap element de mobiliari urbà. El lloc està

envoltat d’altres places, com la Plaça d’en
Joan Miró o Plaça Enginyer Deulofeu, i altres carrers que són utilitzats com a zones
d’oci. Per aquest motiu, segons C’s, i per
la queixes dels veïns a causa dels problemes de mobilitat, el portaveu de Ciutadans
a l’Ajuntament, Juan Miguel López, ha
demanat “que es permeti aparcar, en particular entre setmana, i en cap de setmana
quan sigui necessari”. De moment, segons
fonts municipals, no hi ha previst recuperar l’aparcament en aquesta plaça pública
del barri del Gorg.

Del 14/09 al 20/09/2018
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La cursa
més gran del món
torna a Badalona
Badalona acollirà el proper 23 de setembre
una cursa molt especial que cada any suma
més països participants. Es tracta de la Global Energy Race, un esdeveniments esportiu
organitzat per Bimbo que es desenvolupa de
forma simultània a 23 països del món.
Aquest any, a Badalona s’hi ha incorporat la
carrera de 5 km, per tal que pugui haver una
alternativa per tots aquells que es sentin més
còmodes amb una distància més curta a la
de 10k però que alhora sigui més competitiva que la 3k que és de caire més familiar.
Es tracte de la 3a edició d’aquesta experiència que va obtenir bons resultats l’any passat. L’objectiu és compartir aquest dia amb
més de 110.000 persones arreu del món.
Per formar-hi part, et pots inscriure a: www.
globalenergyrace.com
Premi: inscripció per a Mèxic
Aquesta edició, com a gran novetat, al finalitzar la Cursa, entre tots els participants

inscrits, es farà un sorteig per disputar la
Global Energy Race a Mèxic amb totes les
despeses incloses per al guanyador i un
acompanyant.
37 ciutats; 23 països
A més de Madrid i Badalona, la 3a Cursa
Global Energy Race es disputarà a Shetfield
(Regne Unit); Pequín (Xina); Brasilia, Sao
Paulo, Belo Horizonte y Florianopolis (Brasil); Buenos Aires (Argentina); Guatemala
(Guatemala); Asunción (Paraguay); Santiago (Chile); Cartagena, Cali i Pereira (Colombia); Caracas (Veneçuela); Montevideo
(Uruguay); San Salvador (El Salvador); Lima
(Perú); Managua (Nicaragua); San Jose
(Costa Rica); Panamà (Panamà); Tegucigalpa (Hondures); Guayaquil (Equador); Long
Beach, Filadelfia, Orlando i Phoenix (USA);
Calgary y Hamilton (Canadà); i Mexic DF,
Guadalajara, Merida, Monterrey, Puebla i
Veracruz (Mèxic).

Recorreguts de 3, 5 i
10 quilòmetres
La base de la cursa serà
al Passeig Marítim de Badalona, escenari del qual
partiran els 3 recorreguts
que ofereix la Global Energy Race: un de 3km, més
assequible per a famílies
i amb una sandwitx party posterior per a tothom
dins un ambient molt festiu amb activitats infantils
i música en directe, i dos
altres més complerts de 5
i 10km, que recorren part
de la ciutat i pràcticament
tota la línia de mar.
La major peculiaritat de
la cursa és batre un nou
record mundial de nombre
de ciutats a les que s’està
desenvolupant una cursa
al mateix temps: aquest
any, un total de 37.
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OCINE Màgic Badalona ofereix una sessió gratuïta
de cinema per aquest diumenge
L’empresa celebra el seu 75è aniversari amb 30.000 entrades gratuïtes a Espanya
L’empresa d’exhibició cinematogràfica OCINE compleix 75 anys,
amb quatre milions i mig d’espectadors que posseeix a Espanya
i França, i sent així com un dels
cinc operadors més grans del país.
Per commemorar tan assenyada
efemèride, la companyia ha programat per aquest diumenge 16
de setembre una sessió matinal en
17 cinemes, entre els quals OCINE
Màgic Badalona.
En total es repartiran 30.000 entrades gratuïtes per gaudir d’un
diumenge per veure les pel·lícules
Campions, Ready Player One, Ferdinand, Coco i Deadpool 2.
Per poder participar amb OCINE,
les persones interessades únicament hauran de passar per les ta-

quilles del cinema situat al centre
comercial del Màgic Badalona el
mateix diumenge a partir de les
10.30 hores del matí i retirar les
entrades.
4 entrades per persona
Recordant que cada persona pot
aconseguir fins a un màxim de
quatre entrades. Les sessions començaran a les 12 del migdia i la
promoció serà vàlida fins a completar l’aforament de les sales.
“No se’ns acudia millor forma de
celebrar els 75 anys que convidant
als nostres clients, amics i seguidors a una sessió matinal amb la
qual poder gaudir a tota Espanya
d’una sessió de cinema en família”,
assenyala el president d’OCINE,
Narcís Agustí.

Skate Love Barcelona
‘Game of Tones’
puja a l’escenari de celebra la tercera edició
l’Orfeó Badaloní
La Platja dels Pescadors serà l’espai principal

L’espectacle ‘Vida’, encabit dins
del Cicle Tardes en Viu i organitzat per l’entitat Amics de la Música, serà el protagonista aquest
divendres 14 de setembre, que
pujarà a l’escenari de l’Orfeó
Badaloní, situat al carrer d’Enric
Borràs, 19-21.
Una gran iniciativa musical i
cultural a càrrec de ‘Game of Tones’, un sextet vocal a capella de
recent formació nascuda a Bar-

celona. Amb un repertori musicalment divers i deliberadament
intemporal, les seves versions
ens oferiran cuidades harmonies jazzístiques; que inclouen
improvisacions en scat, adaptacions singulars d’emblemàtics
hits de pop-rock, gòspel i R&B.
Amb la riquesa tímbrica de les
sis veus, el grup vocal es presenta amb un segell ben peculiar
i personal.

L’Skate Love Barcelona celebra per
tercer any el patinatge de forma
festival amb un esdeveniment per
als amants de la música, del ball
i del mateix patinatge, juntament
amb els patinadors més aclamats a
nivell mundial. Una tercera edició
marcada per novetats que mostren
l’interès de l’organització d’oferir la
millor experiència sobre rodes en
aquest format únic en el món.
El festival començarà el divendres
14 de setembre a la ciutat de Barcelona i s’allargarà fins al dissabte
dia 15, passant per Badalona, que
serà la localització principal d’enguany. Concretament l’Skate Love
Barcelona 2018 es concentrarà
a la platja dels Pescadors, on se
celebrarà la Beach Party amb djs,
foodtrucks, mercat amb paradetes,
art, ball, shows i patinatge, a més
de tallers per als nens i les nenes
de 10 a 12 hores -amb Gigi Culia

i Crissy Bonilla- i per adults de
12 a 20h. Una vegada conclosa
els workshops, el ball agafarà les
rendes i un espectacle especial

amb la participació de diversos
artistes posaran la guinda. També
comptarà amb l’estrella Pere Marsinyach.

Foto: Skate Love Barcelona
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La Penya celebra la junta d’accionistes
que ha de donar llum verda a l’entrada de Grifols
Tindrà lloc aquest vespre a l’Olímpic (20h), en segona convocatoria
El Joventut SAE enceta nova etapa, amb
l’objectiu de cercar l’estabilitat que no ha
tingut els darrers anys. Avui divendres, a
les 20h, tindrà lloc finalment la Junta General d’accionistes que ha de donar llum
verda a l’ampliació de capital que comportarà l’entrada en l’accionariat d’Scranton
Enterprises, de la família Grifols, que es
convertirà en el nou màxim accionista de
l’entitat per davant de Baspenya.
La junta, en primera convocatoria, estava prevista per ahir dijous, però com era
previsible no es va arribar al quòrum mínim requerit del 50% del capital social
actual. Avui, en la segona convocatoria,
ja es podrà engegar tot el procés. L’operació contempla ampliar el capital social
de la SAE en uns 3,7 milions d’euros,
una injecció econòmica que permetrà
assegurar la viabilitat de la Penya, liquidant el deute no estructurat i dotant de
liquiditat a la tresoreria. En una primera fase els actuals accionistes podran

Del 14/09 al 20/09/2018

Sergi Vidal
deixa de ser
jugador verd-i-negre

Imatge de la junta d’accionistes del passat mes de març, on va planar la dissolució. / D. Grau - CJB

participar en l’ampliació, comprant tres
accions per cada acció que tinguin, i
Scranton Enterprises, segons l’acord

subscrit, adquirirà totes les accions
restants que no s’hagin comprat fins a
cobrir el 100% del capital de l’ampliació.

El suport de Grifols obre un nou camí
que ha de permetre poder mirar el futur
amb molt més optimisme.
Sergi Vidal. / D. Grau-CJB

El Circuit Movistar a Oviedo,
nou test de pretemporada
La finestra FIBA d’aquest mes de setembre s’endú Nico Laprovittola i Xabi López-Arostegui

Dawson, a la Lliga Catalana. / D. Grau - CJB

El Palacio de los Deportes d’Oviedo
serà l’escenari aquest cap de setmana del tercer i últim torneig del Circuit Movistar de pretemporada, amb
presència del Divina Joventut. Aquest
dissabte, a les 17h, la Penya s’enfrontarà a l’UCAM Múrcia, mentre que diumenge, a la mateixa hora (17h), ho farà
contra l’Obras Sanitarias argentí. Dues
proves més en la preparació dels de
Carles Duran, que continuen afinant la
maquinària.
Xabi López-Arostegui i Nico Laprovittola estaran absents en aquests
pròxims compromisos de preparació,
ja que tots dos han estat convocats
amb les seves seleccions per la finestra FIBA d’aquest mes de setembre.
López-Arostegui es troba concentrat
amb la selecció espanyola, que ha de
disputar dos partits de classificació
per al Mundial 2019 contra Ucraïna

(dia 14) i Letònia (el 17). Laprovittola,
pel seu cantó, és amb l’Argentina, que
ha de jugar contra Mèxic i Puerto Rico.
Tampoc jugarà Quincy Miller, que segueix el seu pla específic de preparació, ni tampoc Simon Birgander, lesionat (s’espera que pugui arribar a punt
per a l’inici de l’ACB a Lugo).
Derrota a la Lliga Catalana
El Divina Joventut va caure en les semifinals de la Lliga Catalana davant del
Morabanc Andorra (83-75). Els verd-inegres van acusar les absències interiors, però tot i això van plantar cara
als que acabarien sent els campions
del torneig (en la final els andorrans
van estomacar el Barça per 94-76).
Nogués (10 punts, 6 rebots i 14 de valoració) va ser un dels destacats, en un
duel on l’equip va trobar a faltar l’encert exterior (4/21 triples).
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BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

Vidal marxa com és: un professional
La marxa de Sergi Vidal del Divina Joventut s’ha produït sense fer soroll ni
generar un incendi. És lògic i així ho
expressarà més endavant l’escorta verdi-negra que a la Penya s’ha sentit que
podia donar molt més del què li han
deixat perquè no estava jugant i ell, el
què vol com a professional, és jugar.
És per això que han arribat a un acord
per rescindir el contracte. Va ser internacional només fa mig any i ha estat

Sergi Vidal no seguirà a la Penya. El jugador i el club verd-i-negre han arribat
a un acord perquè l’escorta, de 37 anys,
que tenia contracte fins al 30 de juny del
2019, es desvinculi de l’entitat. Vidal no
estava comptant per a Carles Duran, que
al final del curs passat, a l’hora de planificar la nova temporada, ja li va comunicar
que tindria molt poc protagonisme. Una
situació que s’ha fet encara més evident
en la pretemporada, on Vidal no ha jugat
ni un minut en els tres partits de preparació que ha disputat l’equip. L’escenari

entrenant dur a l’estiu per poder continuar jugant. És lògic que es busqui ara
un altre equip per seguir fent allò que
li agrada que és jugar a bàsquet. Vidal
continuarà sent un referent del planter
de la Penya, un símbol de l’ACB i un
professional com pocs hi ha a la lliga.
Des d’aquí només desitjar-li sort i agrair
el tracte als mitjans de comunicació i a
l’afició. La seva absència no es cobrirà
amb un nou fitxatge.

era molt incòmode i finalment s’ha resolt
amb la sortida del jugador, que va tornar
a la disciplina verd-i-negra la temporada
2014/2015 després del seu periple pel
Baskonia, el Madrid, el Gipuzkoa i l’Unicaja.
Amb la sortida de Vidal no hi haurà pas
cap fitxatge exterior, ja que el perímetre
ja estava pensat amb Mathias, Dawson,
López-Arostegui i Ventura. Mentrestant,
queda pendent també que es faci oficial
el fitxatge de Marko Todorovic, per donar
definitivament per tancada la plantilla.
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A la copa, tampoc

LA PRÈVIA 4a Jornada. Municipal de Cornellà. Diumenge 16 de setembre, 20 hores.

Ja toca una alegria

El Badalona s’avança en el marcador, però acaba eliminat al camp del Villanovense
VILLANOVENSE - BADALONA

2

UE CORNELLÀ

CF BADALONA

POSICIÓ 4rt
1 Partit a casa G 1 E 0 P 0
Gols a casa Marcats 1 Rebuts 0
Entrenador Xavi Calm.

POSICIÓ 17è
1 Partit a fora G 0 E 1 P 0
Gols a fora Marcats 0 Rebuts 0
Entrenador Ramon Calderé.

1

Villanovense: Isma Gil; Cristian Márquez,
Tapia, Javi Sánchez, Esteban Muñoz, Pajuelo,
Xiscu, Borja Garcia, Raillo (Carrasco, 85’), Poley
(Pedro Montero, 61’) i Leandro (Sergio Domínguez, 61’).
Badalona: Perales; Albarrán (Boniquet, 82’),
Robusté, Estellés, Dani Hernández; Marc Carbó,
Nana; Robert Simón (Natalio, 76’), Santi Magallán (Giva, 66’), Iván Agudo; Chacopino.
Gols: 0-1, Santi Magallán (39’); 1-1, Raíllo (42’);
2-1, Xiscu (73’).

La sempre difícil visita al Municipal de Cornellà arriba aquesta temporada ben aviat, en
la jornada 4. Els resultats no han acompanyat, de moment, al Badalona de Ramon Maria Calderé, que només ha aconseguit dos
punts en tres jornades de lliga, fruit de dos
empats sense gols, i que dimecres va caure en la segona eliminatòria de la copa. El
Cornellà, per contra, es plantarà en el duel
de diumenge reforçat pels set punts que ha
sumat després d’un empat i dues victòries,
que el situen quart en la lliga. L’equip del
Baix Llobregat, que ara entrena Xavi Calm,
també està fora de la copa després de caure
als penals davant el Sant Andreu en la primera ronda.
Sigui com sigui, un Cornellà – Badalona
sempre és interessant. Encara que a les
banquetes ja no hi seguin ni Manolo Gon-

zález ni Jordi Rogé, encara que arribi en el
primer mes de competició, encara que no
decideixi res. Si els verds sortiran disposats
a reforçar la seva presència en la zona de
play-off, els escapulats miraran de reivindicar-se i contradir la mala arrencada a la lliga
en un escenari on, excepte el curs passat,
sempre han puntuat. Ja toca una alegria per
a l’afició badalonista. Serà, en tot cas, una
prova de molta exigència, especialment per
a jugadors com Giva, Natalio i Chacopino,
incorporats en l’últim moment del mercat, dels que s’espera que portin el pes de
l’equip en atac.
“Queden molts partits i molta feina a fer,
a Cornellà podem oferir una bona cara”,
comentava, resignat, el president, Miguel
Ángel Sánchez dimecres, a Villanueva de la
Serena. “L’equip ha donat un tomb important

0

0

Badalona: Perales, Albarrán, Escudero, Estellés, Moyano, Robusté (Nana, 59’), Iván Agudo,
Marc Carbó, Natalio, Boniquet (Sergi Garcia,
61’) i Giva (Chacopino, 71’).
Teruel: Valera, Lou (Navarro, 69’), Aspas, Cabetas, Duran, Ainoza, Mera, Iñaki (Leira, 63’),
Hamza (Becerra, 63’), Jamelli i Gabi.
Àrbitre: Pulido Santana. Va amonestar Robusté
i Marc Carbó, del Badalona, i al visitant Jamelli.
Públic: 685 espectadors.

		Equip

PTS

GF

GC

9
7
7
7
6
5
4
4
3

5
4
5
4
3
4
5
4
3

2
1
3
2
2
3
3
3
2

10. At. Balears

4

3

3

11. Ontinynent

4

3

3

12. Teruel

4

1

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hércules
Conquense
Lleida
Cornellà
Ejea
Olot
At. Llevant
Espanyol B
Alcoià

Tot i que va colpejar primer, quan faltaven
pocs minuts per al descans; tot i que va ser
superior al Villanovense durant molts moments del partit, tot i que va dominar i va
crear ocasions per tornar a desfer l’empat, el
Badalona va ser eliminat, dimecres passat,

Foto: Eloy Molina.

després del partit contra l’Espanyol B”, afegia. “Si juguem com dimecres, en la copa,
podem guanyar”, assegurava un dels capitans de la plantilla escapulada, Carlos Albarrán. “No ens queda un altre que sumar tres
punts, com sigui. Amb aquesta idea anirem
a Cornellà”, sentenciava el lateral badaloní.

Propera Jornada

Classificació

BADALONA - TERUEL

Àrbitre: Alberto González Hernández.

13. València B

3

3

3

14. Barcelona B
15. Castelló
16. Peralada
17. Badalona
18. Vila-real B
19. Sabadell
20. Ebro

3
2
2
2
1
1
1

2
3
3
1
3
2
1

4
4
4
3
5
5
4

Cornellà
At. Llevant
Conquense
Vila-real B
At. Balears
Ebro
Espanyol B
Teruel
Barcelona B
Ontinyent

-

Badalona
València B
Olot
Alcoià
Sabadell
Hércules
Castelló
Lleida
Peralada
Ejea

Resultats 3a Jornada
Badalona 0
Olot 2
València B 1
Hércules 1
Ejea 2
Sabadell 0
Peralada 1
Castelló 1
Lleida 2
Alcoià 0

-

Teruel 0
At. Llevant 0
Cornellà 2
Espanyol B 0
At. Balears 1
Barcelona B 1
Conquense 1
Vila-real B 1
Ebro 1
Ontinyent 0

El racó d’en Saisó
Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

Calderé té feina
Ja no es pot negar que l’inici de
temporada del Badalona està sent
dolent. Dos punts de nou possibles
en la lliga, les eliminacions a la copa
Catalunya i a la copa del Rei i només
un gol de jugada en 360 minuts no
són una bona notícia. Els optimistes disculpen a l’equip perquè està
en construcció. Els pessimistes, no
obliden la manca de profunditat i el
joc pobre que, per moments, ha exhibit. Jo afegiria, fins i tot, la feblesa
que hem mostrat al centre del camp.
Totes les opinions són respectables.
En tot cas, queda clar que Calderé té
molta feina al davant.

Foto: CF Villanovense

en la segona eliminatòria de la copa. Tampoc en aquesta competició l’equip de Ramon
Maria Calderé ha pogut donar una alegria a
l’afició escapulada.
No hi havia hagut gaire sort en el sorteig: els
quasi 1.000 quilòmetres que separen Badalona de Villanueva de la Serena eren una
mala notícia, sobretot tenint en compte que
l’eliminatòria es jugava a partit únic. En tot
cas, els catorze futbolistes que dimecres van
defensar la samarreta escapulada a Extremadura van oferir una imatge molt digna i van
fer, com a mínim, els mateixos mèrits que el
seu rival per passar a la tercera eliminatòria.
Els noms propis del partit van ser els del
migcampista argentí Santiago Magallán, que
va debutar amb un gol en el minut 37, el del
porter balear Josep Perales, titular per segona vegada i protagonista d’una notable actuació, i el d’Alejandro Chacopino, molt actiu
durant els noranta minuts. Per al Villanovense, van marcar Raillo, exjugador de l’Europa,
el Terrassa i el Gavà, entre d’altres, i Xisco
Martínez. Els seus gols aparten el Badalona
del somni de la copa.

C.E. SEAGULL

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

El Seagull arrenca la temporada
per la porta gran a l’Estadi (4-1)
Les ‘gavines’ inicien la lliga amb una golejada davant l’Europa

Trofeu Joan Saisó

Al màxim golejador del CF
Badalona
1- Carlos Albarrán 1 gol
Foto: Manel Expósito

Debut per la porta gran del Seagull. El gran
favorit català a disputar la promoció d’ascens a Primera Divisió no ha decebut en
el retorn de la Lliga i ha vençut un Europa
competitiu per 4 gols a 1 a l’Estadi Municipal de Badalona. Amb el marcador en contra a la represa, les europeistes van deixar
sense vigilància la parcel·la defensiva i les
badalonines ho van aprofitar per rematar el
partit al contraatac.
Carla Morera va fabricar una jugada personal per la banda esquerra i des de la frontal
va situar la pilota a l’escaire, fent impossible
l’estirada d’Ariadna Sáez.
L’avantatge mínim de les blaves no va enfonsar l’equip de Gràcia i va buscar la profunditat i velocitat de Xiki per banda dreta
però sense sort. La velocitat de Morera al
bàndol local va estar frenat per les visitants,
bloquejant qualsevol atac del Seagull. Ja al
minut 31, l’Europa va treure petroli en una

pilota morta a l’àrea petita i Carla va ficar el
peu per igualar el matx en la primera rematada escapulada entre els tres pals. Aquest
impuls visitant, no va durar gaire. Abans
de marxar a vestidors, una cursa de Pilar
Garrote per banda dreta el va finalitzar Irina
Uribe per retornar l’avantatge al seu equip.
La represa es va iniciar amb un pas endavant de l’Europa, buscant l’empat amb pilotes penjades i xuts molt llunyans, fàcils per
una segura Brígid sota pals. Amb l’Europa
més ofensiu al segon temps, el Seagull va
rematar el partit a la contra, amb Irina Uribe
i Pilar Garrote de protagonistes. Els espais
en defensa del conjunt de Toni Camacho
van ser els camins de les badalonines per
sentenciar el matx. Irina Uribe va establir el
3 a 1 en un mà a mà i Garrote es va sumarr
a la festa poc després amb una acció idèntica. Tres primers punts de la temporada d’un
Seagull que somriu des de l’inici.
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Qui encara no ha sumat cap triomf, ni ha celebrat cap gol, és la Unificació Llefià

Arriben els Try
Outs per formar
part de l’equip
dels Dracs

Hunter Correll, nou
quarterback de la
plantilla dels Dracs

Ni una jornada ha trigat a marxar
la frustració al cos dels jugadors
del Young Talent després de veure
com l’Europa els pispava un punt
a les acaballes del partit. Vuit dies
després de l’ensopegada al Nou
Sardenya, els de Ricardo Parra
han sumat el primer triomf a Segona Catalana. Una victòria històrica. Josué, qui sinó, ha obert
el marcador davant el Molletense
abans d’arribar al descans. Un gol
psicològic abans de la represa. Al
tram final, novament, Antonio ha
confirmat els tres punts dels de
Sant Roc.

Aquest pròxim dissabte 15 de setembre, a
partir de les cinc de la tarda, se celebrarà
en el camp de Montigalà, els Try Outs per
formar part dels Badalona Dracs de cara a la
nova temporada 2018/2019. Aquesta jornada de portes obertes està dirigida a tots els
jugadors i les jugadores d’Espanya, majors
de 14 anys, que volen jugar i formar part
del club degà del futbol americà nacional,
tant en les categories cadet, júnior, femení
i sènior. En la jornada estaran presents els
entrenadors dels equips implicats com son
Oscar Calatayud, Xus Fernández, Xavi Gonzalo, Guillem García, Ignasi Heras, Simon
Rowley, Manolo Pérez o Ferran Llibre, entre
altres.

Els Badalona Dracs han confirmat la contractació de Hunter Correll com a quarterback
per a la temporada 2018/2019. El jugador
nord-americà serà l’encarregat de dirigir l’atac
negre i plata tant en la Lliga Nacional de Futbol Americà 2019 com en la lliga europea
(EFL).
Corell, nascut a San Diego, California, el 8 de
juny de 1996, és un jove jugador de 22 anys,
d’1,83 metres d’alçada i 89 quilos de pes,

La moda del Young Talent arriba a Segona;
victòries de Pere Gol i Lloreda a Tercera
un dels aspirants a l’ascens. Els
vermells han desaprofitat dues
ocasions de gol al primer temps
i un penal en contra a la represa
els ha condemnat. A la contra, el
Mataró ha sentenciat el partit.
A Tercera Catalana, el Lloreda ha
celebrat la primera alegria de la
temporada després de vèncer el
Masnou At. a casa. Siqueirinho i
Moreno han estat els autors dels
gols. Per la seva part, el Pere Gol
ha guanyat el Pla d’en Boet (3-2)
amb dianes de Morales (2) i Zarza.

Qui encara no ha sumat cap
triomf, ni ha celebrat cap gol, és
la Unificació Llefià. Els de Jordi
Souto han caigut a Mataró davant

La Quarta Catalana arrenca aquest
cap de setmana amb cinc representants badalonins: UE Bufalà
(G5), Pere Gol B (G5), SIstrells
(G13), Àguila (G15) i Pomar.

Foto: YT
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El centre parroquial obre les seves portes
al III Torneig Internacional Cadet
Arrenca aquest divendres amb la disputa de la fase de grups

Fruits Secs
Corbera nou
patrocinador
dels Dimonis

Quin cap de setmana de basquetbol que tenim a Badalona:
III Torneig Internacional Cadet
i Copa Badalona masculina. La
ciutat del bressol és ben viva.
El centre parroquial serà l’escenari de la tercera edició del
prestigiós campionat de formació més ben parit, recentment,
a Badalona. Les millors fornades europees es disputaran una
corona que aplega centenars
d’aficionats i omplen de gom a
gom Sant Pep. Aquest divendres
14 de setembre arrenca la fase
de grups. La selecció finlandesa
U16, el Real Madrid i el St Josep
formen el grup A i disputaran la
jornada matinal de divendres.
Barça, Joventut i Maccabi han

El tradicional comerç badaloní
FRUITS SECS CORBERA i l’Associació Esportiva Badalonès han
signat un conveni de patrocini per
ser-hi present a totes les activitats
de la secció de bàsquet per aquesta
temporada. Els Dimonis juguen a la
Copa Catalunya, on lluitaran aquest
any per aconseguir entrar en playoff d’ascens a la Lliga EBA.

quedat enquadrats a l’altre grup.
Els dos millors accedeixen a semifinals, encreuaments que es
jugaran dissabte a partir de les
17:30h.

Foto: arxiu

D’altra banda, tornarem a viure
un nou cap de setmana de Copa
Badalona, aquesta vegada en
categoria masculina. Els derbis
de quarts de final són aquests:
Badalonès – Llefià (Casagemes,
18h), Maristes Ademar – Cultural (La Plana, 18h), Círcol – ABB
(La Plana, 20h) i Minguella –
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.

Copa d’Espanya
D’altra banda, els Dracs anuncien que participaran en la Copa d’Espanya 2018 que
es disputarà a finals d’aquest any i on defensaran el títol aconseguit en 2017 davant
Las Roxas Black Demons. Els de Calatayud
esperen, que seran Gijón Mariners o Murcia

procedent dels Lumberjacks de la Northern
Arizona University, on va estar jugant fins a la
passada temporada. Abans del seu pas per la
NAU, Correll va jugar en el Serra High School,
on va aconseguir diversos premis i distincions. El nou fitxatge dels Dracs va demostrar
en el SHS ser un excel·lent atleta, alternant el
futbol americà amb el bèisbol i el lacrosse,
destacant en els tres esports. Corell comptarà
amb el quarterback català Sergi Gonzalo.

Obertes les
inscripcions de
la 16a Aquatló
de Badalona

Foto: CN Badalona

El divendres 12 d’octubre tindrà cita la
consolidada Aquatló Ciutat de Badalona,
que arriba a la setzena edició. Enguany
comptarà amb dues proves, l’Open (9.30h),
destinada a equips d’entre tres i cinc aquatletes, i l’Elit (10h) per a equips d’un màxim
de 5 o 6 participants. L’Aquatló començarà
amb el circuit de natació des de la platja
dels Pescadors amb una distància de 1.000
metres i, tot seguit, una zona d’espera pel
reagrupament de participants donarà pas
a un recorreguy a 5 quilòmetres de cursa
a peu pel litoral badaloní. Les inscripcions
són obertes a www.aquatlobadalona.cat.
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Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
Diferents punts de vista amb la parella. Evita reaccionar de manera rígida doncs es pot complicar més. Si
per ara no hi ha acord, espera a un millor moment per
parlar-ne.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Final d’etapa laboral. Algunes coses han canviat i no
sempre plou a gust de tothom. L’estudi d’una matèria del
teu interès pot desviar una excessiva atenció als problemes.

Bessons (21/5 al 21/6)
Els trànsits del moment segueixen posant èmfasi al sector domèstic però sobretot al patrimonial. Etapa pròspera per solucionar qüestions emocionals pendents que
t’afecten.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Autenticitat i independència són objectius a curt termini.
Ja no vols que els altres decideixin per tu. És valorable
aquest pas, només vés amb compte amb la supèrbia.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Moviment en l’àrea laboral i econòmica. Canvis propiciats per tercers, poden fer-te ballar una mica el cap.
Adaptabilitat i paciència t’ajudaran a sortir-te amb la teva.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Pots donar-te un caprici o tenir més cura dels fills o de la
parella. Si l’economia va bé, la resta flueix per tu. L’exercici físic pot convertir-se en una obligació.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Algú amb qui havies arribat a un acord, pot fer-se enrere
o com a mínim dubtar i et fa restar a l’espera. En les
amistats pots trobar un refugi on parlar del que t’amoïna.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Si portes temps en solitari, estàs decidit a sortir més i
ampliar el teu cercle d’amistats o connectar amb persones amb què comparteixis maneres de veure la vida.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Estàs a gust en solitud i fent allò que t’agrada de manera
independent. No entris en provocacions i allunya’t del
conflicte per seguir gaudint de la pau i tranquil·litat.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Després d’un temps d’anades i vingudes que semblava
que tot s’estancava, finalment sents que tot comença a
moure’s. Són possibles els viatges llargs o els trasllats.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Algú sembla que té pretensions d’una relació amb compromís però tu no tens clar si ara estàs preparat. De tota
manera, adoptes una actitud més reflexiva vers temps
enrere.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
No permetis que els altres et robin l’energia, però potser et cal posar de la teva part i preservar-te d’algunes
persones malintencionades. Això també és un aprenentatge.

Sudoku
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