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Trobada
de Vela
tradicional
El Port celebra el Marina Day, que
coincideix amb el 90è aniversari
del Quetx Ciutat de Badalona
La Federació
d’Esquerres de
Badalona aposta
per un govern entre
el PSC i Badalona
En Comú Podem 6
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El 13 de juny del 2009, l’Ajuntament de
Badalona obria al públic el Pont del Petroli
després d’una lluita ciutadana encapçalada
per un badaloní anònim: Josep Valls

El Pont del Petroli actualment / Badalondia
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Es compleixen 10 anys de la
inauguració del símbol més
identificatiu de Badalona
Ara mateix és molt difícil pensar en la imatge de Badalona sense veure-hi el Pont del
Petroli. És el gran emblema de la ciutat, el
més fotografiat i un element que coneixen
persones dels municipis de l’entorn. El 13 de
juny de 2009 s’obria al públic un passeig que
s’endinsa 250 metres al mar, únic a Europa. El
nom ja ho indica, el pont havia estat l’element
que servia per descarregar hidrocarburs que
Campsa va construir l’any 1965 a Badalona.
L’empresa va tancar l’any 1990 i no va ser fins
el 2001 quan va començar a desmantellar-se
el pont. En aquell moment, ja havia començat
a generar-se un ecosistema amb organismes
del fons marí que els submarinistes de Badalona no volien perdre’s. A principis de segle, van coincidir diversos factors: un d’ells,
l’aparició d’un home -Josep Valls, pastisser
del barri de Morera- que recollia documen-

tació sobre el Pont del Petroli i que apostava
per convertir-lo en un passeig per a la ciutadania, tot i que no el prenien molt seriosament. D’altra banda, l’aferrissada tasca de
la regidora de Medi Ambient a l’Ajuntament
de Badalona, Muntsa Niso (ICV-EUiA) que,
junt al seu equip, plantejava una idea similar
a la de Valls buscant exemples en espigons
dels països àrabs. “Havíem de reconduir el
desmantellament i aconseguir diners per part
de l’empresa”, recorda Niso, “Badalona era
una ciutat acomplexada i aquest pont podia
ser un tret distintiu que ens col·loqués en el
mapa”. No va ser fàcil, van viatjar a Madrid
en diverses ocasions per aconseguir aquest
finançament. El primer de tot era aconseguir que el pont passés a mans municipals.
No va ser fins el 2003. Mentrestant, durant
aquells dos anys, el pastisser de Morera es

desplaçava fins al pont, pot de pintura en
mà, per tenir cura de la infrastructura. Havia
arribat a demanar la clau per entrar al pont
perquè hi havia zones a les quals no arribava.
“Si ells veuen que es perillós, que em deixin la clau, no faré soroll, només vull continuar fent una cosa que fa 2 anys havien de
fer ells”, deia Josep Valls al febrer de 2003.
Diversos col·lectius acompanyaven a Valls
en la lluita ciutadana per recuperar el pont:
els submarinistes, l’arquitecte Antoni Poch,
associacions de veïns, etc. Aquell mateix
any, l’Ajuntament anuncia que el Pont del
Petroli s’obrirà a la ciutadania i el consistori decideix avançar els diners de la primera
fase mentre no arriben de Madrid. La segona
fase, però, la que permetria convertir el pont
en un passeig, trigaria 5 anys més en arribar.
Uns retards que provocaven discrepàncies a

MARQUES DE RENOM INTERNACIONAL HAN ENSENYAT EL PONT
DEL PETROLI A TOT EL MÓN
El Pont del Petroli ja és un dels referents mediàtics de Badalona al món.
L’any 1983 ja va aparèixer a la pel·lícula
‘Truhanes’ dirigida per Miguel Hermoso
i protagonitzada per Arturo Fernández i
Paco Rabal. És a partir de 2009, com
a pont obert a la ciutadania, quan s’ha
convertit en plató d’anuncis com Nike,
Huawei i l’Iphone 6. Aquest darrer
anunci va generar 3 milions de reproduccions en 10 dies. Diversos artistes
com Guiem Soldevila i Gemma Humet,
Ambkor, Guillem Roma o Adrián Rodríguez l’han fet servir en els seus videoclips. També mitjans com Televisió
El Pont del Petroli, quan la platja era un niu de fàbriques / Badalona Recuerdos

de Catalunya o Antena 3 l’han fet usat per
a la promoció de diversos programes. El
fim “Radiacions” de Judit Colell, rodat el
2012, té el Pont del Petroli com a escenari. Davant de l’èxit, al 2016, l’Ajuntament de Badalona decideix apujar la taxa
a 98 euros per a filmacions en el pantalà.
Segons l’exregidora, Muntsa Niso, el
govern local no en treu tot el profit possible: “S’ha de ser molt mediocre quan
grans marques utilitzen la imatge del
pont, marques que pagarien milionades,
i només se’ls cobra per ocupació de l’espai públic com si gravessin a la vorera
de casa meva”.
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Els vaixells petroliers que van donar nom al pont /Badalona Recuerdos

l’Ajuntament. El PP (amb Xavier Garcia Albiol
al capdavant) i CiU (amb Ferran Falcó com
a cap de files) consideraven una “despesa
innecessària” la que s’havia d’invertir per fer
aquell passeig. En total, el projecte sumava
3,6 milions d’euros i tant Albiol com Falcó
demanaven que s’aturés si els diners no arribaven d’altres administracions. Tot i això, el
govern continuava esperant els diners. Van
arribar l’any 2008, quan la UPC ja havia
creat una estació oceanogràfica al Pont del
Petroli que permetria mesurar l’alçada de les
onades, la temperatura de l’aigua o l’estat del
mar, entre d’altres. Després de més de mig
any d’obres i de 10 anys esperant, per fi el 13
de juny del 2009 s’inaugura i s’obre al públic
el Pont del Petroli. Dies abans, es presentaria
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al públic amb una jornada internacional amb
biòlegs d’arreu del món. Durant la inauguració, l’aleshores alcalde Jordi Serra (PSC)
assegurava que el Pont del Petroli era “un
referent pel que ha estat durant la història,
un element que contaminava la platja i que
20 anys després hem recuperat per tota la
ciutadania i que acabarà sent un referent per
a Badalona”. I així ha estat. Allà hi era el pastisser que havia pintat amb les seves mans
el pont durant 3 hores cada dia. Josep Valls
es mostrava content i creia que “és un bé
per a tot Badalona”. Muntsa Niso va dimitir
l’any 2005 i no estava al consistori quan es
va obrir el pont però actualment se sent “orgullosa” de l’equip que “es va deixar la pell”
per aconseguir-lo.

Un pont que s’ha convertit en un dels
espais preferits per als badalonins
L’enuig pel seu tancament a causa del temporal va demostrar la seva popularitat
En aquests 10 anys el Pont del Petroli s’ha
consolidat com un dels espais predilectes
per als badalonins. Les polèmiques sobre la
falta de manteniment o pel fort temporal que
van provocar el seu tancament no fan més
que demostrar la rellevància que s’ha guanyat entre la societat civil, especialment quan
es va inaugurar el passeig marítim al 2012 i
va esdevenir un lloc de pas per a milers de
persones. Els primers problemes pel seu ús
massiu comencen el 2010, només un any
després de la seva obertura. És aleshores
quan s’han de tornar a instal·lar els llums
leds que il·luminen el Pont durant les nits
perquè han desaparegut, en part, a causa del
vandalisme. Tot i així, durant anys, el Pont va
restar a les fosques. Al 2016 dos ciutadans
vinculats al grup de Facebook “Tu no eres de
Badalona si no” amb martell i cargols en mà
canvien ells mateixos una de les fustes que
portava mesos malmesa. L’Ajuntament de Badalona sempre ha defensat que hi ha partida
destinada al manteniment, tot i que l’ús de

milers de ciutadans i les condicions climatològiques del mar han provocat estralls en el
pantalà. Un altre exemple de l’èxit incipient va
ser el problema que suposaven els banyistes
que es llençaven des del pont o l’augment de
la pesca recreativa. Les dues pràctiques estan
prohibides, però només durant el primer estiu
de 2009, la Guàrdia Urbana va obrir 25 actes
a persones caçades quan s’hi llançaven i es
van requisar 50 canyes de pescar. Tot i així,
aquesta pràctica, sobretot la pesca, continua
sent habitual durant tot l’any.

El Pont de Petroli, emblema de l’amor
Una de les primeres accions espontànies
dels badalonins davant del nou pont va ser la
col·locació de cadenats en els cables que el
protegeixen. La moda neix sobretot després
de l’èxit del llibre ‘Tengo ganas de ti’ de Federico Moccia i té un dels seus màxims exponents al Pont des Arts de París. La tradició
diu que els enamorats col·loquen el cadenat

Inauguració del Pont del Petroli el 13 de juny de 2009. L’alcalde Jordi Serra al
micròfon i, a la dreta, Josep Valls / Ajuntament de Badalona
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com a mostra d’amor etern i després llencen
la clau al mar. En el primer any de vida del
Pont, el 2009, l’Ajuntament de Badalona va
calcular que es col·locaven uns deu cadenats
per setmana, el que, per altra banda, també
diu molt de la capacitat d’estima dels badalonins. L’aleshores regidora de Medi Ambient,
Mercè Rius, ja alertava que podien suposar un
perill a causa del seu rovellament. Tot i que els
van retirant periòdicament, l’amor és més perseverant perquè mai han desaparegut del tot.
El temporal va obligar a tancar-lo
Sens dubte, el pitjor moment que ha viscut el
Pont del Petroli ha estat el temporal del gener
de 2017 que va deixar els badalonins sense
pantalà durant aquell estiu. La plataforma

final va perdre part de la seva base de fusta
i també les baranes es van veure afectades.
Les inspeccions prèvies van determinar que
havien desaparegut 13 peces submarines que
protegeixen les columnes metàl·liques de la
corrosió i 6 de les columnes també havien
perdut o tenien deteriorat l’encamisat. Després d’una polèmica política sobre la lentitud
de l’administració -va restar tancat durant 10
mesos- finalment es van haver de destinar
216.280 euros per reparar-lo durant 3 mesos,
una inversió que hauria estat molt més gran
si, com es temia, l’estructura del pantalà s’hagués desplaçat. A més de solucionar els desperfectes provocats pel temporal, les obres
van servir per introduir millores en la il·luminació, la seguretat i l’accessibilitat del pont.

EL MONO DE L’ANÍS COMPARTEIX PROTAGONISME FOTOGRÀFIC
AMB EL PONT DEL PETROLI
Tres anys després d’inaugurar-se el
Pont del Petroli, s’instal·la a l’inici del
pantalà una estàtua de bronze de la figura del mico de l’Anís del Mono. És
obra de l’escultora badalonina Susana
Ruiz després d’una idea nascuda a l’escola d’art Pau Gargallo. Junt al pont,
el mono és l’element més fotografiat
del litoral badaloní i, en dies de gran
afluència, fins i tot es formen llargues
cues.

Fotografia cedida per Badalondia
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El salvador del Pont

Foto: Edu Monterde

El reportatge d’aquesta setmana del Diari de Badalona està dedicat als 10 anys
de l’obertura del Pont del Petroli. Un
indret que s’ha convertit, en pocs anys,
en la icona de la ciutat. Tot un símbol
que no estaria dempeus si un ciutadà,
el pastisser de la Morera, Josep Valls,
hagués batallat durant anys i anys. Segur
que molts badalonins recorden encara
la imatge d’un Valls, amb una pancarta
feta a mà, passejant-se sol per la plaça
de la Vila. Durant molt de temps va reclamar, pràcticament sol, que el Pont no
s’havia de tirar a terra. Davant la mirada
de polítics incrèduls, i també de part de

la ciutadania, Valls no va defallir, i amb
l’ajuda d’un grup de submarinistes i també badalonins a títol personal, el Pont va
salvar-se. La seva lluita va tenir recompensa, i uns anys després, el juny del
2009, i després de molta espera, s’obria
el pantalà com a passeig i convertit, en
poc temps, amb la imatge més coneguda
de Badalona. La transformació de la zona,
d’indústries i contaminació a un passeig
que ha fet mirar el mar a tota una ciutat. El
2012, l’Ajuntament va homenatjar a Josep
Valls, una placa ho recorda, però mai li
estarem prou agraïts els badalonins de la
seva gesta per salvar el Pont.
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La Federació d’Esquerres de Badalona aposta per
un govern entre el PSC i Badalona En Comú Podem
Un acord entre PSC i ‘Badalona en Comú Podem’ passaria a ser la 1a força d’esquerres
Els dies passen i de moment no
sabem qui pot governar durant els
propers 4 anys Badalona. Després
de les eleccions del passat 26 de
maig, i al no aconseguir cap partit
la majoria de regidors, 14, aquests
darrers dies les negociacions entre els diferents partits han protagonitzat l’agenda política de la
ciutat. Tot i que el popular Xavier
García Albiol va guanyar les eleccions amb 11 regidors, la suma
de les tres formacions d’esquerres, Badalona Valenta, PSC i En
Comú Podem faria una alternativa
a Albiol. Més enllà del model de
ciutat, des de Guanyem i ERC no

volen llançar la tovallola perquè Sabater pogués liderar el govern, possibilitat que el PSC no contempla en
cap cas. Els posicionaments inicials
de Guanyem-ERC i PSC, juntament
amb el record dels darrers quatre
anys, fa intuïr que un acord de governabilitat entre aquestes formacions
sigui molt poc probable. No obstant,
les diferents formacions d’esquerres,
i també el regidor de Junts per Catalunya, David Torrents, s’han anat
reunint els darrers dies per intentar
buscar un encaix i punts de trobada.
Aquest dijous, la Federació d’Esquerres ha emès un comunicat on
analitzen els resultats electorals que

Imatge de la reunió entre el PSC i Guanyem/ERC

manifesten que “Badalona és
d’esquerres i no independentista”. També aposten per un govern en minoria entre el PSC i En
Comú Podem i que aquesta ‘coalició’ passaria a ser la primera força
d’esquerres amb 8 regidors, per
davant dels 7 de Guanyem i ERC.
Mentrestant, el popular Xavier
Garcia Albiol continua reclamant
l’alcaldia, com a força més votada. Si no canvien les posicions,
sembla que haurem d’esperar fins
gairebé el dia del ple d’investidura, el pròxim dissabte 15 de juny,
per saber qui governarà Badalona
durant el proper mandat.

2 de les 4 famílies acampades
podran accedir a un pis de lloguer social
L’Ajuntament reclama a la Generalitat més habitatges socials
La Mesa d’Emergència Habitacional,
reunida aquest dimarts, ha acordat,
entre altres qüestions, la situació de
les 4 famílies que porten acampades
des de fa gairebé una setmana davant
de l’Oficina d’Habitatge de Badalona,
al Palau Municipal d’Esports. Les 4
famílies reclamen una solució a la
seva situació d’emergència habitacional. Les famílies tenen 7 menors
i estan acampades en una desena de
tendes de campanya a les portes de
l’oficina, amb el suport de la PAC, la
Plataforma d’Afectats per la Crisi. La
Mesa d’Emergència Habitacional ha
resolt favorablement que dues de les

quatre famílies acampanades podran
accedir a dos dels pisos amb lloguer
social. Una d’aquestes famílies, amb
tres menors, ja havia estat en el procés de la Mesa d’Emergència Habitacional el passat 20 de maig, però
no va entregar a temps la documentació necessària per entrar en una de
les adjudicacions de lloguer social.
L’altra família, monoparental, podrà
accedir pròximament en un dels 5
pisos que està acabant d’adquirir el
consistori. Justament, la regidora
d’habitatge en funcions, Teresa González, ha explicat que fa sis mesos
que la Generalitat no aporta cap ha-

bitatge social a Badalona. González
ha reclamat al govern català que
acceleri els tràmits per cedir aquest
tipus d’habitatge, on la Generalitat té
les competències. El consistori ha
adquirit, en els darrers mesos, un
total de 18 pisos per dedicar-los a
emergència habitacional. Des de
la PAC, però, han lamentat que les
altres dues famílies, acampades davant l’Oficina d’Habitatge, no tinguin
una solució. Per la PAC, les dues
famílies si compleixen els requisits
per accedir a un pis amb lloguer
social. De moment, l’acampada, segons la PAC, seguirà.

Imatge dels acampats davant l’Olímpic / Carles Carvajal
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Badalona obre una nova temporada de
platges amb millores de manteniment
La platja del sud del Port s’obrirà durant l’estiu
collida de sòlids flotants al mar que treballarà
cada dia, de 9h a 15h, a partir de dimecres.
Fins a finals de setembre hi haurà també un
manteniment de les instal·lacions de les platges hi haurà un servei de vuit persones cada
dia, de 8h a 17h, a part de la neteja de la sorra,
de manera manual i mecànic, que tindrà lloc
cada nit. I pel que fa a la seguretat, la Guàrdia
Urbana patrullarà cada dia amb una parella
d’agents de la Unitat Ciclista de 7h a 22h.
Imatge de la platja de Badalona

Badalona ja ho té tot a punt per una nova
temporada de bany a les platges de la ciutat
on s’espera la visita d’un milió i mig de banyistes. La temporada, als 9 trams de litoral
badalonins, s’allargarà fins el diumenge 8 de
setembre. Les principals novetats passen per
millores a diversos punts, com la recuperació
d’un tram de la platja de Patins de Vela, per
culpa de les obres de trasllat del col·lector de
llevant, el canvi de les fustes de les bases de

part de les dutxes, nova il·luminació a la platja
del Cristall o la instal·lació de noves aparca bicicletes. A més, durant el mes de juliol s’obrirà
el tram de platgeta del cantó sud del Port, un
cop quedi descontaminada. Pel que fa a la vigilància, hi hauran socorristes a les platges,
fins el 15 de setembre, de 10h a 19h, tots els
dies amb un servei especial durant la nit de
Sant Joan. D’altra banda, l’Ajuntament tornarà
a posar en marxa una embarcació per a la re-

La platja del Cristall manté la Bandera
Blava
Aquest estiu, l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor i la Fundació per a
l’Educació Ambiental (ADEAC-FEE) ha atorgat
Bandera Blava, al tram comprès entre la platja
del Cristall i de la Barca Maria (entre el carrer de la Riera de Canyadó i el passatge de
Cussó). Durant els darrers anys, les platges de
Badalona han deixat escapar 3 banderes blaves. El Port i l’Escola del Mar continuen sent
Centre Bandera Blau.
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La Festa del Mar
arriba aquest
diumenge amb un
munt d’activitats
Aquest diumenge, 9 de juny, l’Ajuntament
de Badalona organitza una nova edició
de la Festa del Mar, una jornada d’activitats dirigides a tota la família que se
celebra amb motiu del començament de
la temporada d’estiu i del Dia Mundial
dels Oceans. L’objectiu central d’aquesta
jornada és afavorir el contacte de la ciutadania amb aquest espai natural i lúdic de
Badalona des de múltiples perspectives i
conscienciar a les persones assistents, a
través del coneixement, de la riquesa que
suposa per a Badalona tenir un patrimoni
natural com és el mar i la platja, així com
la necessitat de protegir-lo. Les activitats
de la Festa del Mar començaran a partir de
les 10 del matí al tram del passeig Marítim de la platja del Pont del Petroli amb la
participació d’institucions, entitats i associacions de Badalona i de fora de la ciutat
relacionades amb el mar que portaran un
gran nombre de propostes adreçades al
públic familiar.
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Voluntaris Badalona
vol reactivar-se i busca
col·laboradors
El pròxim dimarts faran una sessió informativa

Imatge d’arxiu d’un grup de
voluntaris en una manifestació

Voluntaris Badalona, enguany
compleix 25 anys de servei a la
ciutat, col·laborant de forma altruista en tots els actes públics
que es celebren al municipi, ja
sigui organitzats per l’Ajuntament com per d’altres entitats.
Al mateix temps, es troba en un
procés de renovació, tant pel
que fa als càrrecs de la junta
directiva com al seu funcionament, adaptant-se a les noves
tecnologies. És per això que
el proper dimarts 11 de juny,
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Foto notícia
ELS BOMBERS RETIREN UN PARELL D’EIXAMS
D’ABELLES DEL PASSEIG MARÍTIM
Els Bombers de la Generalitat
van realitzar, el passat diumenge, un parell d’actuacions
al Passeig Marítim de Badalona on van haver de retirar
un dos ruscos d’abelles que
s’havien format en dos punts
de la platja de l’Estació. La

Guàrdia Urbana va alertar als
serveis d’emergència d’aquests
eixams d’abelles amb l’objectiu
que fossin retirats ràpidament,
ja que suposava un perill per la
gran quantitat de banyistes que
s’havien acostat fins al litoral
badaloní.

a les 19:30h, es celebrarà una
sessió informativa oberta a la
ciutadania a Can Pepus, amb
la voluntat de difondre que l’entitat segueix ben viva i que, en
aquest procés de renovació i
evolutiu, obre les portes a que
tots i totes aquells i aquelles
badalonins i badalonines pugui
formar part de l’entitat com a
voluntari/a. La sessió comptarà
amb la col·laboració del Departament municipal de Participació Ciutadana.

Quetx, associació i cultura marina
Dissabte es podrà visitar el quetx i
deu embarcacions més que també
volen ser-hi presents en aquesta
festa de reconeixement.
A més, es promourà el valor de
la navegació tradicional per tal
d’acostar els veïns i veïnes de
Badalona a aquest sector que
sembla tan llunyà i elitista. També se sumarà la promoció d’altres
esports nàutic i activitats, com
una obra de teatre adreçada al
món familiar i infantil del rebuig
d’un sol ús del plàstic, eix central
de la jornada.

Associació Amics del Quetx
Ciutat Badalona
L’entitat sense ànim de lucre és un
dels puntals de l’èxit, juntament
amb la societat Marina Badalona
SA, d’aquest projecte que manté en
actiu el quetx Ciutat Badalona. A través de diferents grups, l’associació
realitza tasques de difusió i comunicació obertes a tots els socis en
relació amb el món del mar.
Així doncs, els badalonins podran
gaudir aquest cap de setmana de
nombroses activitats que remataran
amb la Festa del Mar que es celebrarà diumenge al Passeig Marítim,
a l’alçada del Pont del Petroli.

Comencen les Festes de Llefià
amb més d’una vuitantena d’actes festius
Ketama i Ecos del Rocio seran els caps de cartell
Pérez Galdós, per la ronda de Sant Antoni, de
Llefià, pel carrer de Ramiro de Maeztu i acabarà a la plaça de Trafalgar. Aquest dilluns, 10
de juny, festiu a Badalona, hi haurà havaneres
amb el grup Mar Endins, amb rom cremat, a
l’exterior de Torre Mena. El cap de setmana
del 15 arrencaran les festes de Sant Joan de
Llefià- Gran Sol amb el berenar homenatge a
la Gent Gran al parc del Gran Sol. També cal
remarcar els concerts gratuïts que es faran a
l’amfiteatre del parc del Gran Sol (carrer de
l’Àsia cantonada carrer de Joan Valera) en la

Ja han començat les festes de Llefià que
s’allargaran fins dilluns dia 24, dia de Sant
Joan. Els quatre barris, Sant Mori, Sant Antoni i els dos Sant Joan, Gran Sol i Alt, estaran
de festa durant aquest mes de juny. Entre els
diferents actes i activitats del programa de fes-

L’aniversari coincideix amb el Marina Day i la V Trobada de Vela Tradicional

Imatge del Quetx / Marina Badalona

CULTURA 11

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

Imatge del grup Ketama que actuaran a les Festes de Llefià

El Quetx de Badalona compleix 90 anys
Nascut a Dinamarca l’any 1929,
el capità P. Jensen va descriure el
quetx que avui dia els badalonins
coneixen com “Ciutat Badalona”
com “un buc que es corba graciosament com una lluna acabada de
néixer”.
90 anys després, la ciutat sencera celebrarà el seu aniversari
el dissabte 8 de juny al Port de
Badalona. El port del quetx acull
la V Trobada de Vela Tradicional,
que coincideix amb el Marina Day,
el dia dels ports esportius, i una
jornada festiva perquè el ciutadà
descobreixi la seva gran oferta
nàutica, gastronòmica i d’oci.
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tes cal destacar el Correfoc que es realitzarà
dissabte 8 de juny, a les 22.15 hores, i on hi
participaran totes les colles de foc de la ciutat.
El correfoc començarà a la plaça de la Dona,
continuarà pel carrer de Provença, per l’avinguda del Marquès de Sant Mori, pel carrer de

Can Cabanyes acull aquest
dissabte una nova edició de
la Festa Indiana
Aquest dissabte, 8 de juny, el Centre Cívic
de Can Cabanyes acollirà una edició de la
Festa Indiana, una trobada per posar en valor el passat indià d’algunes masies de la
ciutat. La festa, que tindrà lloc a partir de
les 10 hores, s’allargarà durant tot el dia i
inclourà diverses activitats i un sopar popular. La celebració de dissabte s’iniciarà amb
el 3r Torneig infantil d’escacs Ciutat de Badalona que es jugarà de 10 a 12.30 hores.
A partir de les 11, i fins a les 14 hores, hi

haurà un espai de jocs i tallers infantils amb
inflables a la zona exterior del Centre Cívic
de Can Cabanyes. Posteriorment, a les 17
hores, començaran les diferents actuacions
de música i dansa a càrrec de diferents
entitats del districte. Un cop acabades les
actuacions, a les 20.30 hores, hi haurà el
sopar popular i solidari amb degustació
de tripa i cigrons, els “callos” per tots els
assistents. La festa està oberta a tota la ciutadania.

Imatge de la Festa Indiana

quarta edició del Festival de Música Gran Sol
amb les actuacions de Ketama, divendres dia
21, a les 22 hores, i Ecos del Rocío, el dilluns
24 de juny, dia de Sant Joan, a les 21. Durant
tots aquets dies els carrers dels barris de Llefià (Sant Mori, Sant Antoni, Sant Joan-Gran
Sol i Sant Joan Alt) s’ompliran entre altres
actes de jocs, tallers, activitats infantils, actuacions musicals, balls, exposicions, esport
o correfocs infantils. La festa acabarà el dia
de Sant Joan, 24 de junys, amb activitats a la
plaça de la Pipa i al parc del Gran Sol.
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Copa, “playoffs” i bitllet a Europa
La Penya diu adéu a una temporada il·lusionant, on ha superat totes les expectatives

signar autògrafs en un autèntic bany de masses, amb una afició entregada que li va tornar
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Res a fer davant
d’un Barça intractable

ADIVINACIÓN COMPLETA Y CLARA,
CUALQUIERA QUE SEA VUESTRO PROBLEMA.
MÁXIMA SERIEDAD EN EL AMOR
REGRESO INMEDIATO DE LA PERSONA AMADA, ALEJA A
QUIEN LE ATORMENTA, IMPOTENCIA SEXUAL, TRABAJO,
SUERTE EN EL NEGOCIO, FAMA, MAL DE OJO, LIMPIEZA
CON MÁXIMA EFICACIA, PROTECCIÓN DEL MAL CON SU
ALTA POTENCIA DE MAGIA, TRATA ENFERMEDADES A
TRAVÉS DE REMEDIOS NATURALES AFRICANOS MUY
EFECTIVOS Y RÁPIDOS
100% GARANTIZADOS

Punt i final a la temporada. La Penya va dir
adéu als “playoffs” per la vía ràpida, davant
d’un Barça Lassa molt superior, però tanca un
curs que només es pot qualificar de brillant,
on l’equip ha tornat a estar entre els millors
i ha fet que tot el món del bàsquet torni a
parlar del Joventut i de Badalona. Una onada
d’il·lusió que, a més, ha dut de nou molts aficionats a l’Olímpic (més de 7.000 en el darrer
partit amb els blaugrana) i que va tornar a
evidenciar-se en el multitudinari comiat de la
plantilla dimarts passat a les pistes annexes
del pavelló badaloní, que es van omplir per
estar al costat dels jugadors i del cos tècnic
de Carles Duran.
Laprovittola, ídol indiscutible de l’equip, va
ser un cop més el més aplaudit i durant més
d’una hora no va parar de fer-se fotografies i
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a demanar, un cop més, que no marxi davant
de les informacions que el situen al Madrid.

La trobada, on es van sortejar samarretes de
tots els integrants de l’equip, va ser el preludi
del sopar de tota la plantilla per celebrar un
any per recordar, on s’han superat totes les
expectatives.
“Aspiravem a salvar la categoria i hem acabat
jugant copa i ‘playoffs’. Evidentment estem
tristos per l’eliminació, però hem fet un any
espectacular, de matrícula d’honor, i sobretot ha estat un gran any amb la nostra gent,
que cada cop més ens ha vingut a veure i ha
omplert l’Olímpic”, analitzava Carles Duran,
“orgullós” d’una plantilla que ha estat “una
família”. Un extraordinari rendiment que, això
sí, posa el llistó alt de cara al curs vinent, on
la Penya tornarà a Europa i haurà d’afrontar
el repte de compaginar dues competicions.
Tocarà afinar de nou per construir un equip
competitiu i consolidar la bona feina feta,
amb l’objectiu que l’èxit d’enguany no sigui
flor d’un dia i el club segueixi creixent.

Laprovittola va tornar a aixecar passions en el comiat de la
temporada amb l’afició a les pistes laterals de l’Olímpic.
A sota, Harangody i Ventura signant autògrafs. / J.C.

DIVINA JOVENTUT

86
López-Arostegui (14), Laprovittola (22), Todorovic (6), Ventura (7), Harangody (10) ‑cinc
inicial‑, Morgan (11), Delía (-), Nogués (-),
Boungou-colo (14), McFadden (-) i Parra (2).

El Barça Lassa no va donar opció a la Penya i la va eliminar per un contundent 2-0,
dominant els dos partits amb autoritat: 8761 al Palau Blaugrana i 86-107 a l’Olímpic. Els de Carles Duran, tot i no abaixar
mai els braços, sempre van fer la sensació
de voler però no poder contra la solidesa
dels de Pesic, físicament molt superiors. A
més, els blaugrana van exhibir un gran encert des dels 6m75 que va fer estralls. En
el segon assalt, per exemple, van anotar 17
triples de 30 intents, 7 d’ells en un tercer
quart on van sentenciar definitivament l’eliminatòria. Ni els 41 de valoració de Nico
Laprovittola (22 punts i 11 assistències),
que va tornar a posar dempeus l’Olímpic
en el que podria ser el seu darrer partit de

BARÇA LASSA

107
Pangos (5), Singleton (10), Hanga (13), Claver
(16), Tomic (4) ‑cinc inicial‑, Pau Ribas (11), Blazic (-), Smits (3), Heurtel (32), Pustovyi (-), Oriola
(13) i Kuric (-).

verd-i-negre, van poder evitar l’eliminació
dels badalonins, en un matx on Heurtel va
ser un autèntic malson (32 punts i 44 de
valoració).
Zagars, d’exàmens
La mala notícia va ser la lesió, en el primer
partit, de Neno Dimitrijevic. En un principi es va témer que la lesió fos greu, però
finalment no va ser així. Tot va quedar en
una lesió muscular als isquiotibials de la
cama dreta. Neno, de tota manera, ja no va
poder ajudar l’equip al segon assalt. Arturs
Zagars tampoc ho va poder fer, ja que va
marxar al seu país per acabar la selectivitat. La Penya li va donar permís prioritzant
la seva formació acadèmica.

López-Arostegui, davant dels blaugrana. / David Grau

El Divina Joventut
aposta per jugar l’Eurocup
Un cop aconseguida la classificació per jugar competició europea, hi havia el dubte
de si la Penya triaria l’Eurocup o acabaria
apostant per jugar la Champions League
de la FIBA, competició que ja va disputar
la temporada 2017-2018 sense gaire èxit
(va quedar eliminada en la fase prèvia). La
Champions de la FIBA ofereix uns majors
ingressos a nivell econòmic, però l’Eurocup
és més atractiva esportivament parlant. A

l’hora de tancar aquesta edició encara no
s’havia fet cap anunci oficial per part del
club, però totes les informaciones apunten
que el Divina Joventut jugarà l’Eurocup i
formarà part dels 24 equips que entraran en
el sorteig de la primera fase de la competició, previst per al 10 o l’11 de juliol. El mateix tècnic Carles Duran, en declaracions a
Catalunya Ràdio, va assegurar que la Penya
jugarà l’Eurocup “en un 99,9%”.
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Laprovittola: “La Penya és especial
i sempre serà especial per a mi”
Tot apunta que el base marxarà, en una plantilla amb 9 jugadors amb contracte per al curs vinent

L’argentí, aplaudint els aficionats de
l’Olímpic. / David Grau - CJB

El futur de Nico Laprovittola està en boca de
tothom. La seva estratosfèrica temporada,
amb el colofó de l’MVP del curs, l’han situat
com una de les joies més preuades del mercat i han disparat la rumorologia. Encara amb
l’eliminatòria contra el Barça en joc, es va
obrir la veda i alguns mitjans ja van assegurar
que jugarà al Madrid la temporada vinent. De
moment, però, no hi ha res oficial i el jugador, qüestionat dimarts durant el comiat del

curs amb l’afició, no es va voler pronunciar:
“Només puc dir que la Penya és especial i
sempre serà especial per a mí. Hem d’esperar
i ara és moment d’estar tranquil i prendre una
decisió que sigui bona per a la meva carrera
i per a la meva família”. El club, mentrestant,
no renuncia a intentar-lo convèncer i el mateix president Juanan Morales, al programa
“Basketaldia”, va assenyalar aquesta setmana
que “l’estiu és llarg i poden passar moltes
coses”. La Penya podria anar al dret de tanteig i intentar treure’n alguna contraprestació
econòmica si marxa.
Un altre dels fronts oberts serà la continuïtat
de Marko Todorovic. El club també vol que
segueixi però tot dependrà de les ofertes que
rebi, ja que com en el cas de Laprovittola
també ha fet un gran any i això ho posa molt
més difícil. El que si podria continuar és Luke
Harangody, que renovaria per una temporada,
mentre que tot indica que ni Boungou-colo
ni McFadden seguiran a Badalona. Marcos
Delía, pel seu cantó, també acaba contracte,
però no es descarta que pugui quedar-se
com a tercer pivot. Neno Dimitrijevic, Albert
Ventura, Xabi López-Arostegui, Shawn Daw-

son, Simon Birgander, Conor Morgan i José
Nogués tenen contracte per al curs vinent, tot
i que en el cas de Morgan hi ha una clàusula
de sortida amb un baix cost. Pel que fa a No-

gués, no ha tingut gaire protagonisme i caldrà
veure què acaba passant. Els vinculats Joel
Parra i Arturs Zagars també tenen contracte i
tindran protagonisme en el primer equip.

BADALONA ÉS BÀSQUET
Adrià Arbués
Doctorant (UPF) en Intel·ligència Artificial aplicada al Bàsquet

El plaer de construir sobre una base sòlida
La temporada 2018-2019 ha acabat pel Divina
Seguros Joventut, i ara comença el període de
“rumore rumore” que tant agrada als xafarders,
que refresquen el seu Twitter cada 5 minuts i
dissenyen hipotètiques plantilles com si es
tractés del PC Basket. Aquest any, però, les
quinieles tindran menys gràcia, donat que la
Penya té sota contracte gran part de l’equip,
sumat a la probable renovació de Harangody.
Per aquest motiu, i sabent que s’haurà de compaginar amb competició europea, és possible
que arribin 3 reforços/renovacions per tal d’encaixar en un engranatge que ja rutlla per si sol.
A l’estiu de 2018 van arribar 5 incorporacions,

una menys que l’estiu de 2017 i 2016, però no
tan sols es tracta del nombre de fitxatges, sinó
de rols. Amb un capità entregat com Ventura
que millora cada any, un López-Arostegui que
ha anat de menys a més, un aler de nivell Eurolliga com Dawson que ha demostrat ser el més
implicat, i peces de futur i present com Dimitrijevic, Parra i Birgander, és més fàcil detectar les
mancances de l’equip i trobar els complements
que encaixin. L’entrada de Grífols ha estat clau
per arribar a aquesta situació, i encertar amb
els fitxatges no serà bufar i fer ampolles, però
construir a partir d’unes garanties reduirà els
maldecaps a les oficines.
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Cap a un futbol base de referència

Els veterans del Badalona, campions

La Fundació Futbol Badalona tanca la seva primera temporada
havent assentat les bases d’un futbol formatiu inclusiu i competitiu alhora

L’equip que entrena Antonio Rodríguez jugarà la temporada que ve
a primera divisió després de guanyar la lliga amb autoritat

Dissabte de la setmana que ve, 15 de juny, la
Fundació Futbol Badalona celebrarà la festa de
cloenda de la seva primera temporada de vida
a l’Estadi, després de nou mesos de treball intens i, moltes vegades, invisible. Amb Antonio
Martínez com a president, Juanjo Garcia com
a director esportiu, i Íngrid Martínez Sicília
com a directora general, la FFB ha començat
a caminar amb la idea de ser alguna cosa
més que el futbol formatiu del CF Badalona.
Un total de 384 nens han progressat aquest
curs, a Montigalà en els seus 25 equips: dos
juvenils, tres cadets, quatre infantils, set alevins, set benjamins, dos prebenjamins i dos
equips de l’escoleta. L’objectiu és créixer, moderadament, fins a donar cabuda a 500 nens la
temporada que ve. “Tothom que ho vulgui, a la
ciutat, ha de poder jugar a futbol en el Badalona”, assegura Juanjo Garcia que, a més de
posar-se al capdavant del primer equip escapulat durant la segona part de la temporada, ha
dirigit el seu renovat futbol base.
El vessant solidari, no amaga, però, l’exigència
competitiva de la Fundació Futbol Badalona.
En aquest sentit, l’objectiu en un termini de

dos anys és situar tots els equips A en les
màximes categories. “Volem que un club com
el Badalona disposi del futbol formatiu que
mereix”, sentencia Juanjo Garcia. Els resultats
d’aquest curs conviden a l’optimisme, però encara hi ha camí per recórrer: el juvenil A, després d’una notable temporada, resta a l’espera
d’una decisió de la federació espanyola per saber si ha aconseguit l’ascens a divisió d’honor;
el cadet A ha acabat en les posicions capdavanteres de la preferent; mentre que l’infantil
i l’aleví A, també a preferent, han aconseguit

Fotos: Eloy Molina

Foto: Josep Guerra

Durant els minuts previs a l’últim partit de la
temporada a l’Estadi, el Badalona – Vila-real
B del 19 de maig passat, l’equip de veterans
salvar la categoria. “La resta, els benjamins,
pre-benjamnis i l’escoleta, han competit molt
bé i, sobretot, han jugat molt bé. Vull destacar
el Benjamí G que, amb jugadors dos anys més
petits que la resta, ha acabat en segona posició”, afegeix el director esportiu de la FFB.
L’arribada de Juanjo al primer equip ha facilitat també l’ascens d’alguns dels jugadors més
destacats del juvenil. Així, ha estat habitual
veure en els entrenaments matinals a l’Estadi
al porter Guillem Ruiz, als laterals Joel Toledo i

Joao Da Costa, al migcampista Albert Parias o
al davanter Alan Lugo. De fet, la connexió entre
els professionals de segona B i la pedrera s’ha
fet visible, més que mai, aquesta temporada.
I no només pels joves aplegapilotes que han
posat el seu granet de sorra cada diumenge
que el Badalona ha jugat com a local. També
perquè jugadors com Valentín Merchán, José
Miguel Morales i David Escudero s’han deixat
veure més d’una vegada en els entrenaments i
els partits dels més petits.

CONFERÈNCIES FORMATIVES
Formar els formadors és un altre de
les preocupacions de la Fundació
Futbol Badalona. Per això han estat
habituals les conferències i xerrades
aquesta temporada a les instal·lacions de Montigalà. Els més de 50

entrenadors i tècnics que s’encarreguen
del creixement dels petits jugadors escapulats han tingut l’oportunitat d’escoltar
les experiències professionals de tècnics
com Manolo Márquez (foto) i Ramon Maria Calderé.

Foto: Eloy Molina.

del club escapulat va saltar a la gespa per
rebre un merescut homenatge després d’haver estat campió de la lliga de segona divi-

sió que organitza l’Agrupació Autònoma de
Futbolistes Veterans de Catalunya. L’aplaudiment de l’afició badalonista premiava una

brillant temporada, en la qual els veterans
del Badalona s’han imposat clarament en
el campionat, amb 84 punts, cinc més que
el segon classificat, després de 27 partits
guanyats, tres empatats i només quatre
perduts. A més, els futbolistes que entrena
Antonio Rodríguez, Rodri, han marcat més
de tres gols per partit: en total 126, per 29
encaixats. “Té un mèrit especial haver estat
campions en una lliga on hi ha equips tan
forts com són l’Horta i el Barceloneta”, destaca Rodri, en aquest sentit.
Aquest dissabte, 8 de juny, els veterans
del Badalona tancaran la temporada a
Gavà, disputant un torneig quadrangular
amb partits de 45 minuts, que enfrontarà
els campions de les quatre categories de
l’Agrupació Autònoma de Futbolistes Veterans de Catalunya. Els escapulats s’enfrontaran, a partir de les 16 hores, al Sant
Esteve de Sesrovires, campió de tercera divisió. Si guanyen, disputaran la final contra
el vencedor de l’enfrontament entre el Gavà,
campió de la divisió d’honor, i la Fundació
Stoitchkov, campió de primera divisió.
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A una ronda
de tornar a fer història (0-3)
El Seagull supera l’Europa sense dificultats i accedeix a la quarta ronda de la Copa
De ser-hi a la corda fluixa davant el Sant
Gabriel i obtenir amb arguments sòlids el
bitllet per a la quarta eliminatòria.
El Seagull es troba a 90 minuts d’igualar
la seva millor temporada a la Copa Catalunya: semifinals. El conjunt de Jordi
Ferrón va vèncer l’Europa al Nou Sardenya per 3 gols a zero i s’enfrontarà aquest
diumenge al Sant Pere a antepenúltima
ronda ha demostrat la seva categoria
d’equip de Primera B i s’ha classificat per
a la quarta ronda de la Copa Catalunya,
eliminant l’Europa.
El partit al camp escapulat va arrencar
excels a favor de les badalonines. Carla
Morera va avançar el seu equip al minut
2 després d’una errada local. Tot i el gol
matiner, el ritme del partit ha estat local,
amb una primera meitat prou equilibrada.
Amb el pas dels minuts, el Seagull va

trepitjar encara més camp rival i mostrant-se superior, però sense moure’s més
el marcador abans del descans.
A la represa, va arribar la sentència del
conjunt de Ferrón, amb gol de Mar Torras. Amb aquesta diana, el Seagull va
tenir una segona meitat més còmoda i va
sentenciar el duel i l’eliminatòria al minut 72, amb 0 a 3 obra de Núria Garrote,
enfront d’un Europa a qui li van acabar
faltant forces. Amb el xiulet final, victòria
i accés a quarts de final, on ja espera el
Sant Pere Pescador.
“Hem tornat a fer un bon partit, hem estat
superiors però han tingut moments on
ens han collat i han tingut arribades. Estic
molt content amb les jugadores. Fins que
no tanques el partit, pateixes. L’Europa
és un bon equip i si no obres escletxa,
pot arribar un error. Però hem controlat
el partit tota l’estona”, va valorar Ferrón.

Foto: X.G
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El Pere Gol denuncia
la deixadesa municipal en el seu camp
El club porta més de 30 dies sense aigua i aquest cap de setmana inicia el seu torneig

Foto: Pere Gol

A la Junta Directiva de la AE La Salut Pere
Gol se’ls ha acabat la paciència. L’entitat
blanc-i-verda acumula més de 40 dies sense aigua - ni a les dutxes ni a cap aixeta - i
està farta d’anar constantment al darrere la
Regidoria d’Esports perquè es pugui posar
remei durant els tres dies de torneig que es
portarà a terme des d’aquest divendres i que
s’allargarà fins a la jornada de diumenge.
“Els nens i nenes del Club no poden dutxar-se ni beure aigua des de fa un mes“ ,
denuncia empipat el president de l’entitat,
Serafin Marcos. “Hem sol·licitat a l’Ajuntament la possibilitat d’utilitzar l’aigua potable del carrer perquè es puguin remullar
la canalla davant les altes temperatures que
estem patint durant els primers dies del mes
de juny. Però ens diuen que no hi ha calers
tot i que es un cost mínim“, alerta. Segons
proposa Marcos, la possibilitat que plante-

ja el Club és connectar l’aigua potable de
l’exterior del Municipal amb una mànega
que arribi a l’interior del camp, perquè així
es puguin remullar els nens i nenes participants. Davant la negativa municipal que
ha rebut el Pere Gol, el Club no s’ha plantejat en cap moment ajornar la competició:
“Possibilitat de suspendre el torneig? No el
podem suspendre. N’hi ha molt equips implicats. Estem parlant de més de 500 nens”.
El passat 7 de maig, l’Ajuntament va aplicar mesures pal·liatives per fer una desinfecció de xoc en les instal·lacions d’aigua
sanitària. Una vegada feta la desinfecció, el
període mínim d’espera és de 15 dies per
fer una nova presa de mostres i noves analítiques per veure l’efectivitat del tractament
de desinfecció realitzat. El temps mínim per
obtenir els resultats de les analítiques, tal
com marca la llei, és de 15 dies.
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L’ Ademar, campió de Copa! Triomf en una històrica
final badalonina davant el Badalonès
La Cultural gaudirà la pròxima temporada de Primera Catalana

Foto: Miquel Ruiz

El poliesportiu de La Plana es va traslladar
a Segur de Calafell durant la Final a Quatre
de Copa Catalunya. Maristes Ademar i Badalonès – Dimonis van ser els actors protagonistes que van fer història.
Per primera vegada, dos equips badalonins
van aconseguir classificar-se per a la gran
final de la màxima categoria autonòmica i
segellar d’aquesta manera el seu bitllet de
lliga EBA per a la temporada 2019 – 2020.
Fa dos anys va ser el Sant Josep qui va
aconseguir l’ascens i la temporada vinent
en tindrem dos equips badalonins que s’han
guanyat a la pista ser a la quarta divisió nacional.
La festa del basquetbol català amb els quatre equips més en forma va arrencar amb un
doble duel Badalona – Barcelona a semifinals. L’Ademar de Lluís García va inaugurar
la jornada amb una victòria versus Lluïsos
de Gràcia, i que no es va sentenciar fins als

darrers minuts, gràcies a la figura d’Oriol
Franch (16 punts). Amb una segona meitat
sensacional amb dos triples seguits que
posaven gairebé la sentència a una apassionant primera eliminatòria que finalitzà
amb un lluminós de 51-59. Uns minuts més
tard, van ser els ‘dimonis’ de Xavi Riera qui
sentenciaven el seu duel contra el Roser
(73-76). Tot i mantenir-se al capdavant durant tot el matx, la gran reacció barcelonina
va obligar als badalonins a mantenir amb
dents i ungles el partit a favor seu, matx que
va sentenciar Pedro Cuesta amb un triple.
La gran final badalonina va arrencar amb un
Ademar ben plantat en tasques defensives
i amb les idees molt fluides en atac, sense
concedir cap avantatge al seu veí. El primer
període es va tancar amb un 18-14 a favor
de l’equip blanc (Maristes), tot i la superioritat física dels de Xavi Riera a la pintura. El
segon compàs va seguir amb la mateixa tò-

Foto: Cultural

La Cultural, nou equip de Primera
Per la seva banda, l’AEE Col·legi Cultural
també ha gaudit d’una temporada històrica
amb el seu ascens a Primera Catalana. Una
fita memorable que es va aconseguir gràcies
a un curs excels, amb 20 victòries i únicament

6 derrotes a la fase regular. Tot i tancar la campanya en segona posició, el conjunt de Jaume
Gabaldà gaudirà la pròxima temporada d’un
nou repte. En quatre cursos, la Cultural ha viscut dos ascensos. Des de Tercera Catalana a
Primera. Enhorabona, nois!

Foto: Miquel Ruiz

nica, erigint un omnipresent Marc Hermoso
i un creixent Franc Garcia com a figures
destacades. A la mitja part, tot en un mocador amb el 35-31 provisional.
El tercer període va disparar els de Lluís
García amb un estratosfèric parcial inicial,
que va obligar a remar a contracorrent els
dimonis. El tram definitiu va arrencar amb

un triple sensacional de Garcia, que tornava
a enlairar a uns desenfrenats locals. 9 punts
per sota que van escombrar en un tancar i
obrir d’ulls els de Riera, col·locant-se a dos
punts quan faltaven quatre minuts (55-53).
Però un triple d’Oriol Franch alçava els de
La Plana (58-53) i sentenciava el matx fins
al títol de Copa Catalunya (69-58).
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La platja del Coco acollirà
un campionat de Brazilian Jiu
Jitsu a l’aire lliure

El pròxim 15 de juny, entre les 10h
i les 17h, la platja del Coco acollirà la setena edició de Nogiland,
que per primera vegada se celebra
a l’aire lliure. Aquesta peculiaritat
ho converteix en l’únic campionat
de Braziian Jiu Jitsu a Catalunya,
per a infantil i adult, que se celebra en un espai obert i accessible
a tothom amb l’objectiu d’acostar
aquest esport.
El Brazilian Jiu Jitzu (BJJ) és una
art marcial, esport de combat i
sistema de defensa personal brasiler d’origen japonès, basat en

l’ús de la tècnica davant la força,
amb el propòsit que una persona
de constitució feble pugui vèncer
a una altra de major força.
El campionat d’aquest any disposarà de diferents línies de
competició: Giland, modalitat
amb quimono, i Nogiland, modalitat sense quimono. Cadascuna
d’elles es dividirà en les categories masculina i femenina, i infantil i adult.
A més de les àrees de combat,
l’organització habilitarà zones
d’escalfament, una àrea infantil,

així com un espai gastronòmic i
per a estands. La setena edició de
Nogiland preveu una participació
d’uns 350 competidors, superant
així la xifra de participació rècord
de 315 aconseguida l’any anterior.
Pioner en competició de BJJ infantil, Nogiland s’ha celebrat, al
llarg de la seva trajectòria, en diferents localitzacions com Barcelona, i insular, amb dues edicions
celebrades a Fuerteventura, i porta comptabilitzats a un total 3.500
participants i 10.800 visitants.
El BJJ és un esport que fomenta
un estil de vida basat en hàbits
saludables. Una vegada es comença a exercir, el practicant
comença a parar esment a la seva
alimentació i pes i sol iniciar-se
en altres esports associats com
el surf, el skate, i l’escalada per a
enfortir els seus dits.
Nogiland és un esdeveniment
organitzat per professionals del
BJJ, com el cinturó negre Santiago Poncelas i Óscar Magro, tots
dos, professors de BJJ amb una
trajectòria de més de 30 anys en
el món de les arts marcials, a més
d’una àmplia experiència en l’organització d’esdeveniments.
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L’esport i la solidaritat
es donen cita aquest
divendres a Bufalà,
per la Paula
L’esport i la solidaritat es donen cita
aquest divendres a la Zona Esportiva de Bufalà. El CF Bufalà, l’Associació Bàsquet Badalona (ABB), i el
gimnàs 7deFitness organitzen la II
Nit Solidària de l’Esport, dedicada
enguany a la Paula, Es tracta d’una
nena que necessita recaptar fons pel
tractament de la seva malaltia, anomenada hemiplegia alternant, de la
qual tan sols es coneixen 19 casos
a Espanya i 400 a la resta del món.
La Nit Solidària donarà inici a les 8
del vespre al Poliesportiu de Bufalà,
amb activitats esportives dirigides

pels monitors i monitores del 7deFitness. Posteriorment serà el torn
de la música a la pista exterior del
carrer Campoamor, amb l’actuació
dels grups: Farsantes i De Vuelta. La
gala serà amenitzada pel presentador i humorista Jordi LP, i comptarà
amb un servei de bar.
Les tres entitats organitzadores disposen d’unes polseres solidàries
per poder participar en les activitats
programades, sota el lema Atrévete a luchar. Aquestes polseres es
poden adquirir amb un donatiu de
5euros pels adults i 3 pels infants.

Torneig benèfic de pàdel
per la Noa
L’Associació Princesa Guerrera
Noa i l’UP Pàdel Indoor Badalona
organitzaran, els dies 14, 15 i 16
de juny, a les pistes del Màgic,
un torneig solidari per ajudar a
la Noa, una nena que necessita
recaptar fons per a continuar amb
les teràpies de la seva malaltia,
Síndrome de Delació 6q15q16.1.
El de la Noa és l’únic cas conegut
en tot l’estat espanyol amb aques-

HORÒSCOP

ta malaltia, investigació per la qual
s’està treballant
Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga
Àries (21/3 al 20/4)
Mart, Node Nord i Mercuri, a la Casa IV, inclinen al moviment en
qüestions domèstiques o familiars, un canvi de residència, o bé ferse càrrec d’una persona d’edat avançada.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Venus entra a la teva Casa II i pot ajudar a gestionar qüestions
econòmiques que potser et feien perdre la son. Gaudeixes d’algunes
compres o inverteixes en imatge i bellesa.

Bessons (21/5 al 21/6)
Compte amb barrejar coqueteig amb negocis. El trànsit de Lilith
pel sector de la professió, adverteix que és millor separar les coses. La prudència serà un bon aliat.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Estàs decidit a sortir-te amb la teva, amb el trànsit de Mart, obrint-te
camí cap als canvis que vols efectuar. Possibles diferències amb
persones de més edat que tu.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
T’enfoques en el futur, amb el Sol transitant pel sector XI. Però no
tens una sola visió o objectiu. Contemples diferents opcions que
aniràs variant segons vagin les coses.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Mercuri en trànsit per la Casa XI, t’impulsa a buscar grups amb què
et sentis en família. Tot forma part d’una etapa de canvis. Els amics
seran ara un bon suport.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Saturn, Plutó i el Node Sud transitant per Casa IV, segueixen posant
el focus en qüestions familiars. Obligacions relatives a la família,
que de moment, no pots defugir.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Venus, finalitzant el trànsit per la Casa VII, deixa alguna oportunitat
per crear vies d’entesa amb els altres. Et mantens en reserva respecte a un assumpte econòmic.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
L’oposició del Sol amb Júpiter, pot fer que sentis que has de lidiar
amb persones que tenen una filosofia de vida molt diferent de la
teva. Evita perdre els papers.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Persones del passat o familiars, sembla que volen complicar-te la
vida, o així ho vius tu. A vegades cal fer alguna concessió per tal
d’evitar un conflicte més gran.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Amb el trànsit de Mart per la Casa VI, s’activen assumptes relacionats
amb la feina, tant de recerca com de formació. També es poden preveure gestions relatives a la salut.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
L’amor podria trucar a la porta amb el trànsit de Mart pel teu sector dels afectes. També es pot interpretar, amb aquest trànsit, que
t’agradaria augmentar la família.
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