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Pastor alcalde
Guanyem, ERC, En Comú Podem i JxCat donen l’alcaldia al PSC
ÚLTIMA HORA

La Badalona
Valenta trenca
la seva aliança
i Guanyem i
ERC formaran
grups per
6
separat

2 REPORTATGE

Carles Tornero / Montse López - redaccio@diaridebadalona.com

Núm. 662

Del 21/06 al 27/06/2019

REPORTATGE

Carles Tornero / Montse López - redaccio@diaridebadalona.com

3

Dolors Sabater cedeix i investeix
a Álex Pastor per evitar que
Xavier Garcia Albiol sigui alcalde

Un acord ‘in extremis’ facilita al candidat del
PSC aixecar la vara d’alcalde tot i ser la tercera
força. Pastor compleix amb la seva promesa:
ni Sabater ni Albiol a l’alcaldia
Álex Pastor aixeca la vara d’alcalde de Badalona / Ajuntament de Badalona

Va ser un ple d’infart. Era la segona vegada
en la història de la democràcia que arribàvem a l’ajuntament de Badalona a un ple
d’investidura sense saber qui aixecaria la
vara d’alcalde. Les reunions dels dies previs al 15 de juny no auguraven un pacte
d’esquerres que evités fer alcalde a la llista
més votada en les eleccions municipals, és
a dir a Xavier Garcia Albiol. El PSC no cedia en res pel que fa a repartir-se l’alcaldia,
ni tan sols si Dolors Sabater feia un pas al
costat. Álex Pastor es mantenia ferm: o era
ell l’alcalde gràcies als vots de la coalició de
Guanyem i ERC, Badalona en Comú Podem
i Junts x Cat o ho seria el popular Garcia
Albiol. Les converses es van mantenir fins
a pocs minuts abans de les 12h de dissabte. Una trobada entre Guanyem, ERC, els
comuns i Junts x Cat a la Casa de la Vila

acabava acordant que cap d’aquestes formacions presentaria candidatura a l’alcaldia
-tot i que Dolors Sabater va anunciar el dia
abans que ho faria com a mesura de pressió- i votarien, de manera unànime, a Álex
Pastor. Això ho van fer saber als socialistes.
Els espectadors del culebrot (i la ciutadania
en general), però, no ho sabíem. El moment
àlgid del ple d’investidura va arribar en el
moment en què li pregunten a Dolors Sabater si vol presentar la seva candidatura.
Moments de tensió a les 12.25h: Sabater
demana fer ús de la paraula. Però no ho
pot fer fins que digui sí o no. I la resposta
va ser “no”. D’aquesta manera, es donava
a conèixer que l’alcalde seria el socialista
Álex Pastor. I així va ser. Tot i els 15 vots
que va rebre -eren 16 però misteriosament
un vot va ser declarat nul- al candidat so-

cialista li van llençar tot de retrets. De la
Badalona Valenta, els més destacats. “S’ha
mantingut ferm en un xantatge lamentable”,
li etzibava la cap de llista de Guanyem i
ERC, Dolors Sabater. Li retreia al PSC que
no els hagués tingut en compte a l’hora
de negociar i els titllava d’irresponsables.
“Avui l’únic que hem aconseguit és impedir
que Badalona quedi en mans del partit més
corrupte i xenòfob”, afegia Sabater. El regidor de Junts x Cat, David Torrents, li deia
a Pastor que té “molts deures” i reconeixia
que li havia costat donar-li el seu vot però
“he volgut pensar en Badalona i pensar que
el feixisme no ha de tirar endavant”, afegia
Torrents. Aïda Llauradó, de Badalona en
Comú Podem, reconeixia per primera vegada el gest de Guanyem i ERC i assegurava
que el repte de ciutat és “aconseguir un

LA PAC PROTAGONITZA LES PROTESTES EN UNA
PLAÇA DE LA VILA SENSE GAIRE AMBIENT
La imatge de la Plaça de la Vila plena de
ciutadans, partidaris de Dolors Sabater
d’una banda i de Xavier Garcia Albiol
de l’altra que es va veure al 2015 no
es va repetir el passat dissabte. I això
que l’expectació havia de ser més alta
ja que no se sabia qui aixecaria la vara.
A la Plaça de la Vila una cinquantena
de persones es concentraven des d’una
hora abans de l’inici del ple, convocats
per la PAC. La Plataforma d’Afectats
per la Crisi demanava solucions per
a les famílies que tenen dificultats per
accedir a un habitatge, sobretot aquelles que han estat acampades al costat
Concentració a la Plaça de la Vila durant la investidura / Carles Carvajal

de l’Oficina Local de l’Habitatge. Van
escridassar a Garcia Albiol quan va entrar però també a Álex Pastor. Aplaudiments, en canvi, per a Dolors Sabater i
Aïda Llauradó. Més enllà de la protesta,
alguns ciutadans es van congregar a la
plaça per seguir en una pantalla gegant
la retransmissió del ple d’investidura a
través de Televisió de Badalona. Hi havia
partidaris d’Álex Pastor que l’aplaudien
quan parlava, quan va aixecar la vara i
quan va sortir al balcó. Però als que més
se sentien eren als seguidors de Guanyem i ERC amb força crits i aplaudiments
quan intervenia Dolors Sabater.
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govern que doni resposta a les necessitats
dels ciutadans”, per això Llauradó aposta
per “sumar un govern progressista ampli”.
Sens dubte, el discurs més intens de la jornada va ser el del candidat del PP, Xavier
Garcia Albiol, que veia com l’alcaldia de Badalona se li tornava a escapar de les mans.

Carles Tornero / Montse López - redaccio@diaridebadalona.com

“Sento vergonya i tristor”, deia Albiol. El
líder del PP s’anava encenent cada vegada
més, sobretot quan es va adreçar a tots els
grups dient-los “és igual que la ciutat estigui feta un desaste o que la gent ho estigui
passant malament, del que es tracta és que
no governi l’Albiol, és una obsessió que

tenen i va en contra dels interessos de la
ciutat”. Amb qui va ser més dur, però, va ser
amb els socialistes recordant-los que fa un
any “em van venir a buscar” per dur a terme
la moció de censura. “No és que ens hagin
traït a nosaltres, també als seus votants”,
deia Albiol, “no ens vinguin a buscar per
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netejar altre cop la seva imatge malmesa, no
ens trobaran, el PSC no ens enganyarà dues
vegades”, deia el líder del PP als regidors
socialistes. Tristor, rancúnia, alegria continguda, tot un seguit d’emocions fortes que
van protagonitzar les dues hores d’aquest
ple d’investidura que serà difícil d’oblidar.

ció dels edificis de les escoles Ventós Mir i
Badalona Port i per modernitzar l’estructura
municipal que segueix anant a pas de tortuga. Pastor assegura que ara és quan es parlarà de futurs acords amb independentistes
i comuns, però el cert que ja hauria adoptat
el compromís de mantenir la política de
participació de l’anterior govern i estudiar la
possibilitat de remunicipalitzar alguns serveis que ara fan empreses privades. També

Pastor prioritzarà en
4 anys la neteja, el
manteniment i la seguretat
teja li segueixi restant vots a les esquerres.
Per això, en el seu parlament ja assegut a la
cadira d’alcalde, Pastor va insistir sobretot
en manteniment de la via pública i en reforçar la Guàrdia Urbana. En aquest sentit,
el PSC té la mirada posada al 2020, quan
caduca el contracte amb FCC, l’empresa
que gestiona el servei de neteja viària. Com
ja va avançar en campanya, Pastor pretén
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va parlar, sense concretar, de fer polítiques
socials, d’igualtat i feministes, o de millorar
la mobilitat i la sostenibilitat de la ciutat, on
també serà fàcil bastir acords amb la resta
de forces d’esquerres. “Ens toca reconstruir la marca Badalona” deia per acabar el
discurs el nou alcalde que recordava que
havien governat amb 4 regidors i que ara
podrien fer molt més, tot i que, per als grans
projectes de ciutat, necessitarà 14 vots.

GUANYEM VOL SEGUIR NEGOCIANT PERÒ PASTOR AVISA:
“L’ALCALDIA NO ESTÀ SOBRE LA TAULA”

Els regidors de Guanyem, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts
per Catalunya en una reunió moments abans del Ple / Guanyem

El nou govern, molt en minoria, està
obligat a negociar amb la resta de forces
En el primer discurs d’Álex Pastor com a
nou alcalde de Badalona no hi van haver
sorpreses respecte les línies mestres que
ja va dibuixar ara fa un any quan va tirar
endavant la moció de censura a Dolors
Sabater. El quart alcalde socialista de la
història de Badalona, però, té molt clar que
no pot permetre que el discurs de Xavier
Garcia Albiol pel que fa a seguretat o ne-
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Álex Pastor aixeca la vara com Alcalde de Badalona / Ajuntament de Badalona

incloure algunes clàusules que permetin
ampliar el servei de recollida de mobles o
instal·lar sensors als contenidors per avisar
quan s’estan omplint. El manteniment dels
equipaments esportius és una altra de les
assignatures pendents i en el seu discurs
va demanar “un pacte entre tots” perquè
una empresa municipal se n’encarregui, el
que agilitzaria molt més els processos. Pel
que fa a la seguretat, l’Alcalde ha promès
200 noves places en 4 anys per compen-

sar el dèficit d’agents que es prejubilen.
Amb Guanyem Esquerra, Pastor sap que
trobarà un aliat per tirar endavant mesures
per augmentar el parc d’habitatge públic. A
banda de la compra de pisos provinents de
bancs, el nou govern aspira a construir uns
250 pisos, alguns d’ells de lloguer social,
gràcies a l’operació de Badalona Capaç i als
8 milions d’euros que ja havia reservat el
govern de Dolors Sabater. També tindrà el
suport de les esquerres per a la construc-

“Som l’únic partit que som capaços
de teixir suports” va dir Álex Pastor
després d’aixecar la vara d’alcalde. Ho
haurà de demostrar en la primera prova
de foc: el nou cartipàs municipal al mes
de juliol on també es decideixen les
aportacions econòmiques i el nombre
d’assessors que s’atorga a cada grup
municipal. És aleshores quan es veurà
si aquests propers 4 anys seran d’inestabilitat o de consens per tirar endavant
projectes de ciutat. De moment, el mandat no ha començat amb bon peu perquè a les primeres entrevistes que ha
concedit l’alcalde ja ha avisat que no es
planteja en cap cas compartir l’alcaldia

amb Dolors Sabater. “No seria coherent
amb el que vaig dir”, ha dit Pastor a la
ràdio local. A la primera trobada amb La
Badalona Valenta d’aquest dilluns, Sabater ja ha deixat notar el seu enuig per
aquestes declaracions i ha recordat el
compromís del PSC a seguir negociant a
canvi dels vots per ser alcalde. Guanyem
exigeix que s’obri ja una taula de negociació, una proposta similar a la que fa
Badalona en Comú, que insisteix en una
trobada a tres amb les forces d’esquerres. Dilluns, Junts per Catalunya també demanava una comissió per pactar
projectes de ciutat i no només sobre el
repartiment de regidories.

6 ACTUALITAT

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

Les platges preparades per rebre
milers de persones durant la Revetlla
A partir de les 5:45h s’haurà de desallotjar l’espai
Una Revetlla més, l’Ajuntament de Badalona ha previst un dispositiu especial per la
nit d’aquest diumenge. Com cada any, la
platja de la ciutat serà un dels punts més
concorreguts de la nit i per aquest motiu
l’Ajuntament vol assegurar el civisme i la
convivència. Durant tota la nit hi haurà
servei de salvament i socorrisme a les
platges, de les 22h i fins a les 6h del matí
del dia de Sant Joan. Les guinguetes de
la platja hauran de tancar a les 4h de la
matinada. A partir de les 5:45h de la matinada s’haurà de desallotjar les platges.
Aquella hora, i acompanyats d’agents de
la Guàrdia Urbana, començaran a treballar
els serveis de neteja al litoral i també al
passeig marítim. L’Ajuntament ha informat que els accessos en cotxe, pels passos subterranis, restaran restringits i que
sancionarà als qui facin fogueres, ja que
queda totalment prohibit.
Recomanació d’anar a la platja a les 10h
del dia de Sant Joan

Imatge d’arxiu del dispositiu de Sant Joan a la platja de Badalona

L’Ajuntament recomana als banyistes habituals accedir a la platja, durant el dilluns
24 de juny, a partir de les 10h del matí, un
cop els equips de neteja hagin fet la seva
feina. D’altra banda, el Pont del Petroli res-

tarà tancat des de les 22h de diumenge 23
de juny i fins a les 11h del matí del dia de
Sant Joan. Pel que fa la resta de la ciutat,
s’ha previst durant els dies propers a Sant
Joan una dispositiu especial de neteja.
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Guanyem i
ERC tindran
grup propi per
separat al ple
Els grups municipals de Guanyem i ERC
s’inscriuran per separat. Els dos partits havien
creat la marca “La Badalona Valenta” amb
la idea d’augmentar la seva representació al
consistori, però les darreres eleccions van
baixar 1 regidor i no van aconseguir els resultats que ells esperaven. L’objectiu principal
era superar al popular Xavier Garcia Albiol,
però van quedar-se molt lluny, a 4 regidors.
En un comunicat, aquest dijous al vespre,
ERC ha informat que l’assemblea del 19 de
juny va decidir crear aquest grup propi, independent de Guanyem. Segons la formació, les
negociacions de la investidura, amb un PSC
que no ha mogut fixa, fa preveure un mandat
llarg, dur i complicat, segons els republicans.
Aquesta separació permetrà a les dues formacions tenir més visualització als plens i als
organismes municipals, així com augmentarà
el nombre de representants de càrrecs de confiança de cada partit. D’altra banda, Guanyem
i ERC continuen apostant per una alcaldia
compartida amb el PSC.

Un promotor egipci proposa
construir una piràmide a les
Tres Xemeneies

Imatge virtual del projecte a les Tres Xemeneies

El promotor egipci Mohamed Aly
ha proposat convertir les Tres Xemeneies de Sant Adrià en un espai
dedicat a la cultura de pau que
inclouria una “gran universitat del
Mediterrani” així com un museu
mundial del personal de la pau de
l’ONU, entre d’altres possibilitats.
L’equip impulsor vol fer d’aquest
espai un “pont entre Europa i Àfrica”
i estaria ubicat a l’edifici de turbines
i de les tres xemeneies. El projecte
inclou la construcció d’una piràmide de vidre, similar a la del Museu
del Louvre de París, al costat de les

restes de l’antiga central tèrmica.
L’equip impulsor diu que voldrien
que els terrenys fossin de titularitat pública i explotar-los amb una
concessió però alhora asseguren
que hi ha interès d’inversors per
comprar tota la zona de l’antiga tèrmica del Besòs, de 32 hectàrees de
les quals el 60% està en mans privades, la qual cosa suposaria una
inversió d’entre 700 i 800 MEUR.
Els arquitectes vinculats al projecte asseguren que la proposta seria
“compatible” amb els altres usos,
residencial, previstos per l’esbo-

rrany del Pla Director Urbanístic
(PDU). A finals de l’any passat es
va dur a terme un procés participatiu entre els veïns de la zona, que
van definir una primera versió del
PDU que preveu una barreja d’usos
amb prioritat del sòl per a activitat
econòmica i també amb equipaments per als veïns, zones verdes
i espai residencial. Encara està per
concretar què s’hi farà exactament
i per això aquest grup liderat per
Aly llança la proposta. Les 32 hectàrees estan repartides entre Sant
Adrià del Besòs i Badalona.

EDITORIAL

Badalona necessita
un govern fort
El Procés ha passat factura a l’Ajuntament de Badalona. El paper, reincident, de l’anterior alcaldessa, Dolors Sabater, la va fer
saltar del consistori després de la moció de censura del juny
passat. Un acord entre els socialistes, el PP i C’s, feien possible
la moció a Sabater i situaven a Àlex Pastor nou alcalde de Badalona. Durant gairebé un any, i amb una minoria de regidors, el
PSC va poder governar, i fins i tot, aprovar un pressupost amb
els grups municipals a qui li havia arrabassat l’alcaldia. Ja en
campanya, els socialistes van escampar, des del primer dia, que
no farien alcalde ni Albiol ni Sabater. L’augment de regidors, de
4 a 6, tornaven a posar el PSC, tot i ser tercera força, en clau
per la governabilitat de la ciutat. Dissabte passat, després de
setmanes de negociacions amb els grups d’esquerres, Guanyem, ERC i En Comú Podem, on el PSC no va trencar la seva
promesa de fer Sabater alcaldessa, Àlex Pastor tornava a aixecar
la vara d’alcalde, en un ple d’infart. Els partits d’esquerres donaven l’alcaldia al candidat del PSC només amb un objectiu,
que Albiol no governi, tot i ser la força més votada del 26 de
maig amb 11 regidors. No es preveu un mandat fàcil, però ara
arriba l’hora dels acords, de sumar i de tirar endavant mancances urgents que té la ciutat i que els badalonins reclamen als
seus governants. Durant aquest darrer any, el PSC ha treballat
sol, però ara necessita sumar un govern sòlid. La modernització
de l’administració del consistori, el manteniment dels carrers
o la situació de la manca d’habitatge social no poden esperar
més. El proper pas serà poder aprovar el cartipàs municipal,
que marcarà el full de ruta intern d’aquest mandat. Ara l’arriba
l’hora de sumar i poder configurar un govern fort, deixant personalismes a part, per poder tirar una ciutat que té reptes que
no poden esperar més.
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Les guinguetes de Badalona
es preparen per l’estiu
Els propietaris preveuen enguany una bona temporada
Els termòmetres ja marquen més de 20
graus i comença l’època ideal per a les protagonistes d’aquest article: les guinguetes.
Els emblemes nacionals de l’estiu, utilitzats
per solters, casats, amants, errants i algun
despistat. Refugis en els quals descansar
del sol o, simplement, gaudir d’una beguda
ben freda.
Les guinguetes ens ajuden a viure l’estiu i,
sobretot, donen una treva als veïns i veïnes
de Badalona que encara no estan de vacances o no tenen planejat realitzar cap escapada. L’oferta cultural i musical és diversa

i va molt més allà de la gastronomia que
aquestes casetes poden oferir: monòlegs,
concerts, activitats esportives, jocs per a
nens…
Kailua Beach és una d’aquestes guinguetes, situada a la Platja dels Pescadors, que,
any rere any, busca la novetat i la reinvenció. Les oportunitats per als artistes locals
estan a l’ordre del dia, al igual que altres
activitats com la zumba o el ioga a peu de
platja.
Karamba, una guingueta situada a la Platja de l’Estació, també aposta pels concerts

Karamba, a la Platja de l’Estació / Ángela Vázquez

setmanals, amb una graella a l’aire lliure
sempre que el temps ho permet i concerts
setmanals.
Takuara i Wayra, a la Platja del Pont del
Petroli i del Coco respectivament, són les
guinguetes més noves, però no per això
les menys desitjades. Amb una filosofia de
respecte per el medi ambient i amb produc-

tes de proximitat, el seu objectiu és poder
oferir un ambient amb harmonia amb l’entorn.
Espais, sens dubte, que proporcionen a
Badalona un dels seus majors atractius,
acompanyats per la Rambla, on els badalonins i badalonines gaudeixen de l’oci de
la ciutat.

La criminalitat a Badalona
baixa un 4 %
Badalona ha començat l’any amb unes xifres positives: en el primer trimestre de
2019 la criminalitat a la ciutat ha baixat un
3,9 %, és a dir, que el total d’infraccions penals registrades a la ciutat ha baixat de les
3.028 a les 2.909.
Així es desprèn del Balanç de Criminalitat
que ha fet públic el Ministeri de l’Interior on
analitza diferents indicadors d’infraccions
penals registrades a les províncies espanyoles i a les localitats amb població superior als 30.000 habitants.
D’aquesta manera, aquest balanç recull
descensos als indicadors de tràfic de dro-

gues i a delictes menys greus de lesions,
robatoris amb força als domicilis i furts.
En el balanç positiu de Badalona hi ha influït molt el descens en prop d’un 60% del
tràfic de drogues; els delictes greus i menys
greus de lesions (-21%); els robatoris amb
força als domicilis (-20%) i els furts, amb
un descens del 10%.
Les dades al servei del Sistema Estadístico
de Criminalidad del Ministeri de l’Interior,
provenen de la Guardia Civil, Cos Nacional
de Policia, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra,
Policia Foral de Navarra y dels cossos de
Policia Local.
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Nous talls parcials a les línies
1 i 2 del Metro per obres
La L2 funcionarà de Pompeu a Sagrada Família

Els treballs s’allargaran pràcticament durant tot l’estiu

Tornen les obres al metro de Barcelona. Aquest estiu el departament
de Territori i Sostenibilitat executarà treballs a la infraestructura del
metro de Barcelona que comportarà suspensions parcials del ser-

vei durant cinc setmanes a la línia
2, entre Paral·lel i Sagrada Família
des del 27 de juliol al 30 d’agost.
Això vol dir que durant aquests
dies, la línia 2 donarà servei de Badalona Pompeu Fabra i fins Sagra-

da Família. D’altra banda, la línia 1
de metro entre les parades de Clot i
Fondo, a Santa Coloma de Gramenet, estarà sense servei durant dos
mesos pels treballs de renovació
de nou quilòmetres de via entre el
Clot i Baró de Viver i per renovar
aparells i instal·lacions la infraestructura en el túnel que transcorre
per sota al Meridiana, amb 65 anys
d’antiguitat, i que continua per sota
el barri de Sant Andreu, de fa 51
anys. Concretament, el tall es produirà el 29 de juny i s’allargarà fins
el 30 d’agost, en uns treballs que
tindran un cost de 20 milions d’euros. Segons TMB, es tracta de la
inversió més important mai realitzada a la xarxa. Mentre duri el tall,
els usuaris podran combinar altres
transports existents i dos serveis
especials d’autobús. La resta de la
línia, entre Hospital de Bellvitge i
Clot, funcionarà amb normalitat.
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TALLAT AL TRÀNSIT EL CARRER FLUVIÀ DESPRÉS D’UN
ESFONDRAMENT
El carrer de Fluvià, a Dalt la Vila,
estarà tallat al trànsit de vehicles
durant dos mesos per les obres
urgents de reparació del clavegueram i de la calçada, que es

fa de forma urgent, després de
l’enfonsament d’un tram de la via
al pas d’un camió. El vehicle va
quedar atrapat i va afectar també
un cotxe que estava aparcat.

TRES INTOXICATS PER FUM EN UN FOC A LLEFIÀ
Tres persones van resultar intoxicades per inhalació de fum
en l’incendi d’uns pis al carrer
de l’Atlàntida, 57, a Llefià, la
matinada del passat dissabte.

L’incendi, que va afectar el sostre
i les parets del menjador, va ser
provocat per una espelma encesa damunt d’una tauleta, que va
cremar diversos objectes.

Del 21/06 al 27/06/2019
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El Festival estiuenc arriba a la seva setena edició

Vic Mirallas actuarà al Port la nit del 13 de juliol

Ntra. Sra. De la Esperanza i el Coro Rociero
Acra-Ciudad de Badalona, que tancarà la
vetllada amb la Salve Rociera. El divendres
12, actuaran el grup A Grup Vocal. Es tracta
del cor resident de Tu Cara Me Suena (Antena3) i Operación Triunfo(RTVE), finalistes
d’ Oh Happy Day (TV3) i Acapela del canal
#0 de Movistar+, i participants també del
concurs de talents de Gestmusic Insuperables i a més d’haver estat el cor de la gala
dels “Premios Max de las Artes Escénicas”
l’any 2015. La nit del 13 de juliol estarà de-

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com
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El cinema a l’aire lliure
torna aquest estiu
a la platja

Sis nits de música ompliran el Port
durant les nits de juliol
El divendres 5 de juliol el Festival d’Estiu
Les Nits del Port s’estrenarà amb una nit de
la cultura catalana, amb les havaneres de
Port Vell i l’esbart dansaire de Sant Martí. A
partir d’aquí, i fins el 20 de juliol, s’han preparat sis nits d’estiu, divendres i dissabte,
on la música temàtica serà protagonista. La
nit de dissabte 6 de juliol, en un programa
continu, estarà dedicada a espectacles regionals de folklore gallec i andalús, gràcies
a les actuacions de l’Agrupació Cultural
Agarimos, Flamenco Vivo, el Coro Rociero

Del 21/06 al 27/06/2019

dicada al talent musical amb Vic Mirallas. El
cantant és un apassionat de la música des
de ben petit i ha estat format al Conservatori
de Badalona. Les nits d’Estiu al Port acabaran el dia 19 amb la Gala dansa Jove Ballet
Clàssic Badalona& Friends i el dia 20 amb
una nit d’Òpera. Tots els espactacles seran
gratuïts i començaran a les 22h. En aquesta edició hi haurà un canvi d’emplaçament,
serà a la plaça davant de l’Edifici de Capitania perquè l’espai original esta ocupat per
les obres l’hotel del Port.

El Cinema Lliure a la platja tornarà, aquest
juliol, a la platja del Pont del Petroli. Els
divendres 12 i el 19, el cinema serà el protagonista de les nits d’estiu badalonines.
La mostra gratuïta de cinema independent
repetirà per quarta vegada a la platja de la
ciutat. Enguany, el dia 12 de juliol, a les
22h, podrem veure “Viaje al cuarto de una
madre”, i el dia 19 de juliol “Bienvenido
a Montparnasse”, també a les 22h. Les
pel·lícules que inclou la programació del
festival són cintes de cinema independent
de qualitat, “que mereixen ser vistes” i que
han passat per algun altre festival, al mateix temps que s’aposta per films produïts
al territori nacional i altres de diferents nacionalitats amb un bon reconeixement per
part del públic i la crítica als seus països.
El cinema a la platja també arribarà aquest

estiu a les platges de Barcelona, El Prat,
Mataró i per primera vegada a Palamós.
Nova edició del Festival de cinema
Cryptshow
El 28-29 de juny i el 4-5-6 de juliol el Teatre del Círcol tornarà a acollir el Cryptshow, el Festival alternatiu de Terror i cinema fantàstic de caire internacional que
ja s’ha consolidat com una de les grans
propostes culturals a l’àrea metropolitana de Barcelona a principis d’estiu, més
enllà del fet merament cinematogràfic, ja
que també es proposa recitals de música,
literatura i arts plàstiques. El Círcol acollirà tant la secció oficial com la de fora de
competició del Festival de curts de Terror
i cinema fantàstic, així com alguns llargmetratges.

L’Anís del Mono, escenari
de les Nits d’Estiu
Hi haurà tres edicions d’aquest festival
Arriba una nova edició de les Nits d’Estiu
del Museu a l’Anís del Mono. Podreu visitar
diferents espais de l’edifici d’un gran valor
patrimonial com són la sala de destil·lació o
l’arxiu, d’estil modernista, conèixer les campanyes publicitàries promogudes per Vicenç Bosch i descobrir, també, els secrets
que s’amaguen en la característica ampolla
de l’Anís del Mono i en la seva famosa etiqueta. Aquest any seran tres sessions. Di-

vendres 5 de juliol actuaran els Magnolia, a
les 21h, el dia 12 els Anthus, i el 19 de juliol
els Dotze contes trio!. La venda d’entrades
ja estan disponibles des d’aquest dimarts
18 de juny a la recepció del Museu. (horari: de dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de
17 a 20 h. Diumenges de 10 a 14 h. No es
fan reserves per telèfon. Aforament limitat.
Màxim 4 entrades per persona. Preu: 15 euros (Amics del Museu: 12 euros).

Imatge del grup musical “Dotze contes trio!”

Imatge del cinema a l’aire lliure a la platja de Badalona
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Revetlles populars ompliran Badalona
durant la Nit de Sant Joan
A Llefià hi haurà festa al parc del Gran Sol i a la Pipa
La nit d’aquest diumenge 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, s’han preparat moltes
revetlles i balls populars arreu de la ciutat.
A Llefià, Sant Joan arriba amb la coincidència amb les festes majors de dos dels
seus barris. Durant el matí d’aquest diumenge, i com a preludi, s’ha organitzat
una festa Holi, a les 12h, a la plaça de la
Pipa. Al Parc del Gran Sol, la nit d’aquest
diumenge, s’ha organitzat una Revetlla
amb música i gresca. A la plaça de la Pipa,
hi haurà Revetlla amb música de tots els

temps de la mà de Cocodrilo Club. La festa
a Llefià seguirà el dia de Sant Joan, amb
una exhibició de cavalls, durant el matí a la
plaça de la Pipa i el concerts de Flamenco
Vivo, a les 20:30h i d’Ecos del Rocio, a
les 21h, al parc del Gran Sol. Les festes de
Sant Joan a Llefià incorporarà xocolatada,
havaneres i sardinadam, festa de l’escuma
o una xistorrada popular. Al barri de Casagemes, i per onzè any consecutiu, el Casal
Antoni Sala i Pont organitza la Revetlla de
Sant Joan. Enguany, cap a les 21h, arriImatge d’arxiu de la Revetlla a la Plaça del Sol, a Casagemes

barà la Flama del Canigó que encendrà la
foguera. Hi haurà sopar popular i música
fins que el cos aguanti. A part d’aquestes revetlles, trobareu festa al carrer Sant
Marc, al Congrés, a Can Mercader, Bonavista, a Canyet, a l’antiga església cremada

o a Sant Crist. D’altra banda, moltes entitats i locals de la ciutat, des de la Donzella
de la Costa o el Club Bétulo, entre molts
altres, han preparat Revetlles durant la nit
d’aquest diumenge per donar la benvinguda a l’estiu.

La Flama del Canigó recorrerà
els carrers del Centre
Enguany, s’ha renovat el recorregut
L’arribada de la Flama del Canigó és una de
les tradicions més arrelades a les terres de
parla catalana i dona inici a la Nit de Sant
Joan. La Flama surt de la Catalunya Nord
i arriba a centenars de llocs per encendre
les fogueres. Enguany, a Badalona s’ha
reinventat la festa gràcies als Joves d’Òmnium Cultural i la participació de diverses
entitats badalonines, com Soca-Rel, que
fins ara s’encarregaven de la festa. A Badalona, la Flama arribarà cap a les 17h amb
una cercavila que recorrerà els carrers del
Centre. Cap a les 19h, la Flama arribarà a

la plaça de la Vila on començarà la part més
institucional. Seguidament hi haurà parlaments i actuaran els bastoners de Canyet,
els castellers de Badalona i els Miquelets. A
la plaça s’encendrà la foguera i es cremarà
el Decret de Nova Planta. A continuació
s’iniciarà un recorregut amb tota la gent i
les entitats de cultura popular, a manera de
corre bar festiu, per 5 punts que representaran els 5 territoris dels Països Catalans. La
Flama arribarà cap a les 21h, a la plaça del
Sol, on s’encendrà la foguera de la revetlla
de Sant Joan.
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Actualitat del Tennis
Club Badalona
En les instal·lacions del T.C.Badalona
observem una gran activitat a qualsevol
hora del dia, el que denota que és una
entitat dinàmica i amb vida pròpia. Hem
contactat amb Jesús Pérez, portaveu de
la seva Junta Directiva perquè ens doni el
seu punt de vista i ens comenti els motius
d’aquesta evolució i les novetats més importants.
Jesús Pérez ens comenta que l’increment
d’activitat és degut a l’augment de la massa social: des de l’any 2014 el nombre de
socis manté un creixement constant, així
com també l’increment d’activitats que es
realitzen en les seves instal·lacions. En
aquest sentit, cal comentar que, al marge
de la secció de pàdel que amb les seves
lligues de matí, migdia i tarda fa que hi
hagi activitat constant en les pistes, en la
secció de tennis també s’ha incrementat
l’activitat als matins per la programació
de 2 o 3 tornejos setmanals al mes en
les categorias d’absolut i júnior (masc. i
femení). El pàdel, per tant, continua sent
el factor que ens permet créixer, cosa que
es demostra amb la quantitat de socis que
continuen confiant en nosaltres.

El nostre present i futur, escoles de tennis i pàdel
Caballero, amb el qual hem mantingut una curta conversa.
José Luis, com afrontes el nou repte
de dirigir l’Escola de Tennis del T. C.
Badalona?
Primer, amb respecte per el treball que
Manuel Rodríguez i el seu equip ha realitzat durant l’última dècada i amb una gran
il·lusió. Aquesta escola sempre ha estat
una referència al Maresme i el meu compromís és treballar dur per a potenciar el
prestigi que sempre ha tingut.

També ens comenten que estan fent un
gran esforç per a la modernització i millora de les instal·lacions, especialment
en els apartats de seguretat, accessibilitat i reducció de contaminació lumínica.
Una novetat que tindrem aquest any serà
tant la il·luminació de pistes de pàdel i
tennis com la il·luminació interior de les
instal·lacions del Club, que es canviarà a
tecnologia led.
El T.C. Badalona també realitza una important labor social, al marge de les seves escoles de tennis i pàdel. Com a membre de
Clubs amb Cor col·labora activament amb
Càritas en campanyes de recollida d’aliments, beques per a nens de Badalona per
al campus d’estiu i escola de tennis, etc. A
més, també col·labora amb col·legis i entitats de Badalona, cedint gratuïtament les
seves instal·lacions per a jornades com
a festes de fi de curs, jornades de portes
obertes i altres esdeveniments.
En resum, podem afirmar que el Tennis
Club Badalona és una entitat badalonina
que es troba al servei dels veïns i veïnes
de la ciutat i fa una labor no només esportiva, sinó també social, per a la ciutadania.

El pàdel, un esport en constant creixement
L’evolució del pàdel i el seu continu
creixement és imparable, creix el nombre de practicants i creixen tambien les
activitats que es desenvolupen al voltant
d’aquest esport. El nostre Club gaudeix
d’entitat i ambient propis i podem dir
que conviu amb el tennis en una perfecta

simbiosi. Cada any procurem introduir
novetats, sempre orientades a fomentar la
participació i satisfacció dels nostres socis. En el 2019, al marge d’altres millores,
hem digitalitzat la lliga social de tardes.
Mitjançant una aplicació personalitzada
els jugadors poden programar els seus
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partits i tenir els resultats a l’instant.
Ens esforcem per organitzar esdeveniments i activitats perquè els nostres socis
trobin atractiva l’oferta i puguin gaudir
d’aquest esport en les nostres instal·lacions. Lligues socials de matins, migdies
i tardes, americanes de divendres i caps
de setmana, més de 10 tornejos anuals,
un clínic impartit aquest any pel número
1 nacional, Paquito Navarro coincidint
amb el Màster Final que es va celebrar al
febrer, etc... són exemples de les activitats
que anualment es desenvolupen en el T.
C. Badalona.
Així mateix cal també destacar la gran
activitat que el Club desenvolupa en el
àrea de competició: sis equips amb més
de 130 jugadors que competeixen en
diferents categories pel T.C. Badalona,
amb brillants resultats. De tots ells volem
destacar que l’equip federat amb sol tres
anys competint, ha aconseguit l’ascens a
primera categoria catalana. Per a la pròxima temporada confiem en incrementar el
nombre d’equips per a competir en categories federades i així fer pujar el nombre
de llicències.

El campus una forma de gaudir d’un
estiu multiesportiu en un entorn segur i
a l’aire lliure
Com cada any el Tennis Club Badalona organitza el seu
campus d’estiu que aquest any està programat des del 25
de Juny al 2 d’Agost i del 2 al 6 de Setembre en horari de
8 a 18 h. Un gran nombre de nens de 4 i 16 anys podran
gaudir d’aquesta gran experiència on la convivència i la
diversió estan garantides en un entorn segur.
El Club compte amb unes instal·lacions adequades per
a la pràctica Esportiva: 11 pistes de tennis, 7 pistes de
pàdel, una pista poliesportiva i una gran piscina en la
qual nens i nenes gaudiran de les activitats aquàtiques
programades.
Les activitats que ofereixen durant el campus són: tennis,
pàdel, futbol, natació, jocs aquàtics amb inflables, ping
pong, treballs manuals, etc. supervisades per monitors
experts i programades en funció de l’edat i els nivells
dels nens i nenes assistents. Totes les activitats es desenvolupen dins de les instal·lacions del Club.
Els nens i nenes que desitgin quedar-se a menjar disposen d’un Servei de menjador amb menús elaborats i
servits pel restaurant del Club en safates d’un sol ús.

La vocació de formació de persones i
esportistes és una tradició en el T.C. Badalona. En el curs 2018/2019 que tanquem brillantment el passat dia 15 amb
una festa amb competicions per a pares
i fills, aperitiu, etc. , més de 200 nens i
nenes han assistit a la nostra escola.
Disposem d’unes magnífiques instal·lacions i un entorn ideal perquè els nostres
alumnes puguin formar-se i millorar el
seu nivell de tennis i pàdel amb un quadre de monitors qualificats i sempre mitjançant els valors i la cultura de l’esport.
Tant a l’escola de tennis com en la de pàdel, els alumnes disposen d’una àmplia
oferta per a poder adaptar-se a la disponibilitat de cadascun d’ells. Es poden
inscriure nens i nenes a partir dels 4 anys
en les diferents categorias de:
Mini (4-6 anys), iniciació i perfeccionament (7-14 anys) i competició.
En tots dos esports el Club programa un
ampli ventall de competicions perquè els

nostres alumnes puguin competir tant en
tornejos individuals com en competicions
per equips representant al T.C. Badalona.
En el curs 2019/2020 hi hauran importants canvis a l’Escola de Tennis. Es
continuarà tenint l’experiència de Manolo, però la direcció esportiva estarà
a càrrec d’un professional amb àmplia
experiència en el món del tennis professional i de formació: José Luis López

Canviaran molt els mètodes de treball?
Sí, el meu equip i jo implementarem nous
programes de treball que aplicarem amb
rigor i amb el màxim respecte per a millorar la formació dels nostres alumnes.
Moltes gràcies José Luis, et desitgem
molt èxit.
Recordem a pares i alumnes que ja està
oberta la inscripció per al proper curs
2019/2020.
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Que ningú es quedi enrere
Aigües de Barcelona és l’empresa publicoprivada que gestiona
el cicle integral de l’aigua per als
prop de 3 milions de persones
que viuen a Barcelona i la seva
àrea metropolitana.
Per evitar que les grans dimensions que té es tradueixin en
distància respecte a la ciutadania, Aigües de Barcelona duu a
terme tota mena d’accions per
estar més a prop de les persones
dels nostres barris i municipis,
i especialment dels col·lectius
que són més vulnerables.
En aquesta línia, ja hem organitzat 282 trobades amb els
veïns de 35 barris i municipis
per explicar amb més detalls
tots aquells aspectes relacionats
amb l’aigua que potser són menys coneguts, però que podrien
ser d’ajuda per a molta gent.
Per donar a conèixer aquestes
trobades al gran públic, n’hem
gravat quatre, i ara les difondrem en una campanya de televisió i online sota el concepte de
“Xerrades socials”.
Cadascuna de les xerrades que

Xerrada sobre persones amb discapacitat.

integren la campanya està dirigida a un col·lectiu específic:
famílies en risc d’exclusió; persones amb discapacitat; persones a l’atur i amb precarietat
laboral; i gent gran en risc de
vulnerabilitat. A més, cada xerrada compta amb la presència
d’una moderadora, d’un personatge conegut relacionat amb el

col·lectiu en qüestió, d’un representant d’Aigües de Barcelona, i
de diferents experts i membres
d’associacions solidàries i veïnals que enfoquen la seva feina
al tema tractat.
Aquestes “Xerrades socials” han
servit per donar veu a col·lectius
que habitualment no la tenen,

i també com a punt de trobada
perquè diversos actors socials
puguin intercanviar punts de
vista i sumar esforços. Els millors moments de les trobades
es recullen en els diferents vídeos que formen la campanya, i
que ja es poden veure a TV3 i a
la pàgina web d’Aigües de Barcelona.

Xerrada sobre persones a l’atur.
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Juanan Morales: “No volem que el que ha passat aquesta temporada
sigui flor d’un dia, sinó que vagi establint una tendència”

L’OLÍMPIC POSA A PUNT LA NOVA IL·LUMINACIÓ AMB
FOCUS LED I FA MILLORES EN LA MEGAFONIA

El president de la Penya es mostra ambiciós de cara al curs vinent però sense deixar de tocar de peus a terra
La Penya, amb bona part de la plantilla i
l’entrenador amb contracte per al curs vinent, té molts deures fets de cara a la temporada que ve, però encara hi ha incògnites per
desvetllar. La probable marxa de dos referents com Laprovittola i Todorovic obliguen
a trobar recanvis de garanties (ja ha arribat
Alen Omic) i, a més, hi ha el repte de reforçar
l’equip pensant en la competició europea.
La recerca d’un nou patrocinador és un altre dels temes pendents. Hi ha ambició per
seguir creixent, però amb prudència. Així
ho apunta el president verd-i-negre, Juanan
Morales, conscient que la gran temporada
que ha fet l’equip també suposa una major
exigència de cara al curs vinent. “No és gens
fàcil el que hem fet aquest any. Si mires la
classificació final de l’ACB hi ha pressupostos molt més importants que el nostre que
han quedat per darrere de la Penya. Tenim
expectatives altes per a l’any que ve, però
des del club hem de ser capaços de fer la pedagogia necessària per explicar que repetir

el que hem fet aquesta temporada ja seria un
gran èxit”, analitza Morales, que, això sí, té
clar que l’objectiu ha de ser trobar l’estabilitat i que la trajectòria de l’equip i del club es
consolidi: “No volem que això d’aquest any
sigui flor d’un dia, sinó que vagi establint
una tendència. Els objectius són ambiciosos
però molt difícils d’aconseguir. Hem de veure com acaba la configuració de la plantilla
i aleshores veure i definir on ens veiem la
temporada que ve”.

El Young Talent s’ha ennuegat amb la Segona Catalana en la temporada del seu debut. El descens a Tercera Catalana s’anava
consumant jornada rere jornada. El fil de
salvació, però, hi era present.
En l’anterior jornada, la Unificació Llefià va
dictar sentència en el derbi i la derrota groci-negra condemnava l’equip de Ricardo Parra a Tercera Catalana, un any després de
proclamar-se campions a 3cat4. El derbi a
Badalona va arrencar a favor de l’equip de
Jordi Souto, amb una diana d’Àlex Saumell
al minut 14. Abans de la represa, el capità Carlos Garcia igualava el derbi i ficava
el seu equip en el partit. Amb el marcador
igualat fins al final, Mauro i Israel van decidir el partit a favor dels de Llefià al minut
81 i 87.
Victòria blanc - i - vermella i descens groc
a Tercera. Una llàstima. Aquest diumenge,
finalitzarà la temporada amb el duel Llefià
- Baró de Viver i el Sant Andreu Atlètic YTFA, ambdós a les 12 hores.
A Tercera Catalana, el Pere Gol va confirmar
la seva salvació matemàtica a Tercera després de tancar amb empat a tres el seu partit
davant la Llàntia i el Lloreda va caure per la
mínima versus un Cirera amb aspiracions
d’ascens a Segona (1-2).
A 4cat, UE Bufalà i Pere Gol B van concloure
la Lliga en novena i setena posició respectivament, amb 41 i 42 punts. Estadístiques

molt semblants en una de les millors temporades a escala global d’equips badalonins
a Quarta Catalana.pectivament, amb 41 i 42
punts. Estadístiques molt semblants en una
de les millors temporades a escala global
d’equips badalonins a Quarta Catalana.s
molt semblants en una de les millors temporades a escala global d’equips badalonins
a Quarta Catalana.pectivament, amb 41 i 42
punts. Estadístiques molt semblants en una
de les millors temporades a escala global
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de proclamar-se campions a 3cat4. El derbi
a Badalona va arrencar a favor de l’equip de
Jordi Souto, amb una diana d’Àlex Saumell
al minut 14. Abans de la represa, el capità Carlos Garcia igualava el derbi i ficava
el seu equip en el partit. Amb el marcador
igualat fins al final, Mauro i Israel van decidir el partit a favor dels de Llefià al minut
81 i 87.
Victòria blanc - i - vermella i descens groc
a Tercera. Una llàstima. Aquest diumenge,
finalitzarà la temporada amb el duel Llefià
- Baró de Viver i el Sant Andreu Atlètic YTFA, ambdós a les 12 hores.
A Tercera Catalana, el Pere Gol va confirmar la seva salvació matemàtica a Tercera

Divina no seguirà
com a patrocinador
i el club té diverses
alternatives damunt
la taula, però encara
res tancat

Juanan Morales, amb Birgander, que ha renovat fins al 2022. / David Grau - CJB

El president del Joventut explica que per
afrontar el nou curs el pressupost del primer
equip creixerà, sobretot tenint en compte
que la Penya disputarà també l’Eurocup: “Si

decidíssim jugar una competició europea
sense augmentar el recursos per a la plantilla no estaríem fent bé la nostra feina. La
competició europea és molt dura, pel que

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

Todorovic ha estat sempre sincer amb la Penya
A l’estiu passat quan es va obrir la possibilitat de poder fitxar Marko Todorovic
ningú pensava que podia ser una realitat.
Al final va ser possible perquè el jugador,
que al Khimki cobrava un milió d’euros
per temporada, va venir a Badalona reduint per sis la seva fitxa. Només va posar una condició: si tenia oferta Eurolliga
a mig curs avisaria i marxaria i que el
seu objectiu era revaloritzar-se, tornar a
recuperar el nivell i poder tenir una millor oferta econòmica i esportiva. L’opció

d’anar a l’Eurolliga no li va sortir. Però ha
fet una temporada tan bona que tindrà millor oferta esportiva i econòmica. Per això
va avisar al club que no renovaria. No ha
convertit el seu cas en un serial i la Penya
ha pogut posar fil a l’agulla i fitxar Omic.
Només se li pot dir gràcies a Marko Todorovic per la gran temporada. Omic és pitjor que Marko però amb Marko la Penya
hi ha guanyat i ell també. L’objectiu que
tenia el jugador i el club es va complir.
Ara només queda desitjar-li sort.
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suposa de més esforç físic però també pel
que suposa d’absència d’entrenaments. La
Penya, enguany, ha jugat molt bé perquè
estava molt ben treballada i ha tingut oportunitat d’entrenar molt. Això no serà així la
temporada vinent”.
Juanan Morales no vol parlar de xifres exactes, però té clar, també, que cal seguir tocant
de peus a terra en l’aspecte econòmic: “Hi
haurà més pressupost, però no serà pas un
augment espectacular. És evident que estem en una millor situació econòmica que
abans, però això no vol dir que puguem tirar
la casa per la finestra. No podem oblidar
que el club segueix arrossegant un deute.
És cert que ara aquest deute està estructurat
i ordenat, però no deixa de ser una motxilla
important que incideix en les decisions que
haguem d’anar prenent”.
Canvi de patrocinador
Un dels aspectes clau en l’apartat econòmic
serà l’aportació del nou patrocinador. Divi-

na Seguros, després de tres temporades a
la samarreta verd-i-negra, no seguirà. “Per
temes interns seus han decidit que no volen seguir, però només puc tenir paraules
d’agraïment cap a ells. Ens han recolzat
moltíssim en uns moments molt difícils per
a l’entitat”, diu Morales, que espera lligar
un nou acord ben aviat: “Tenim algunes
alternatives damunt la taula, que estan molt
avançades, però ara mateix no tenim un patrocinador tancat per al curs vinent”.
Pel que fa a la plantilla, el president de la
Penya és conscient que serà difícil retenir
les peces clau i l’arribada del pivot Alen
Omic, que ocuparia el lloc de Todorovic, així
ho indica: “A mi m’agradaria renovar a tots
els jugadors que han estat aquest any a la
plantilla, però això sabem que és molt difícil”. Malgrat tot, Morales no descarta res:
“Ara s’obre un termini en el qual nosaltres
inscriurem els jugadors sobre els que tenim
dret de tanteig i veurem com es desenvolupa
tot plegat”.

Un cop acabada la temporada, el club
ha posat fil a l’agulla per acabar de dur
a terme les diverses millores previstes al
pavelló Olímpic. Durant el curs ja es va
instal·lar el nou videomarcador electrònic
i aquests dies ja s’està portant a terme la
substitució de tot el sistema d’il·luminació per un de nou amb tecnologia LED,
molt més eficient: “Estem canviant tota la
il·luminació del pavelló, no només la de
la pista central. De fet, les pistes laterals
ja tenen operatiu tot el nou sistema amb
tecnologia LED i també algunes dependències dels vestidors. Ara s’estan instal·lant els nous focus de la pista central,

un procés que té la seva complexitat, perquè s’han d’orientar i porten tot un sistema
digital d’encesa que s’ha de programar i
calibrar”, explica Morales, que destaca
sobretot que amb la nova il·luminació
“l’estalvi energètic serà molt important”.
A més s’està millorant la megafonia del
recinte, amb nous altaveus que envoltaran
tot el videomarcador perquè el so arribi
molt més nítidament a tots els espectadors. “Seguim treballant per millorar l’experiència de la gent que vingui al pavelló,
però tenim els recursos que tenim i mica
en mica anirem fent més coses”, conclou
el president verd-i-negre.
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L’infantil A es penja la medalla de
bronze als campionats d’Espanya
Canonge Baranera, 45
08911 Badalona
elvermut45@gmail.com

Després de caure en semifinals,
va vèncer el Barça en el partit pel tercer lloc

El pivot de 2m16 Alen Omic,
primer reforç per a la pròxima temporada
El club també tanca la renovació de Birgander fins al juny del 2022
El Divina Joventut ha fet oficial el primer fitxatge per a la pròxima temporada. Es tracta
del pivot Alen Omic (2m16 i 27 anys), que
prové del Pallacanestro Olimpia Milano i
que serà verd-i-negre fins al 30 de juny del
2020. Eslovè d’origen bosni, Omic té experiència a la Lliga Endesa després d’haver-hi
jugat durant una temporada i mitja, al Gran
Canària i l’Unicaja.
Els primers sis anys de la seva carrera Omic
se’ls va passar a Eslovènia, al Zlatorog
Lasko (2009-2012) i l’Olimpija Ljubljana
(2012-2015). Aleshores va arribar la seva
primera experiència a l’ACB, de la mà de
l’Herbalife Gran Canaria (2015-16), on va
realitzar una gran campanya (15,9 de valoració, 12,3 punts i 6,9 rebots de mitjana) i
va formar part del Millor Cinc de la Lliga
Endesa. De les illes, va fer el salt a l’Anadolu Efes (2016-17), però el gener del 2017
va marxar cedit a l’Unicaja de Màlaga, on va
jugar fins a final de temporada (6,3 punts,
5,3 rebots i 8,3 de valoració).
Un cop acabat el seu pas per Màlaga, Omic
va formar part de les files del Hapoel Jerusalem (2017-2018), de l’Estrella Roja de
Belgrat (2018), del KK Buducnost Podgorica (2018) i del Pallacanestro Olimpia Milano (2019), on va arribar el gener d’aquest
any. A l’Eurolliga, amb els italians, ha fet 5,8
punts, 4,2 rebots i 7,5 de valoració en 17
minuts de mitjana per partit.
Amb l’arribada d’Alen Omic, la Penya es
cobreix les espatlles davant la previsible

L’infantil verd-i-negre, celebrant el bronze a l’estatal. / Penya.com

Nou èxit del bàsquet base de la Penya,
aquest cop als Campionats d’Espanya infantils disputats a Lugo. L’Infantil A va fer

Alen Omic esmaixa en un partit de l’Eurolliga contra el Maccabi / Euroleague.net

El Joventut
apuntala el seu joc
interior arran de
la previsible marxa
de Marko Todorovic

marxa de Marko Todorovic, que vol jugar
l’Eurolliga. Ara mateix, amb aquest fitxatge,
la Penya té com a cincs a Omic i Birgander,
mentre que en la posició de quatre Conor
Morgan té contracte i tot apunta que Luke
Harangody renovarà.
Birgander ha allargat aquesta setmana el
seu compromís amb la Penya fins al juny
del 2022. El jugador suec acabava contracte
el 30 de juny del 2020 però el club ja estava
treballant des de fa mesos per assegurar-se

la seva continuïtat a més llarg termini.
Birgander s’està recuperant de la lesió que
va patir al genoll esquerre, que només li
ha permès jugar 13 partits aquesta darrera
temporada (6,9 punts, 4,8 rebots i 7,9 de
valoració en 19 minuts de mitjana a la Lliga
Endesa). El pivot va arribar al Divina Joventut l’estiu del 2017 amb només 19 anys,
procedent del CB Clavijo de la LEB Or, i des
d’aleshores no ha parat de créixer per convertir-se en una peça clau en el joc interior.

un molt bon torneig, tot i començar amb
derrota, i es va acabar emportant la medalla
de bronze.

Els verd-i-negres, entrenats per Héctor Sánchez, van tenir un debut complicat en la fase
de grups i van caure contra el València (8679), però a partir d’aquest moment es van
mostrar intractables. Van guanyar els altres
dos partits de la fase prèvia, contra el Lleó
(72-54) i el Betis (94-71), i després van
superar amb autoritat les rondes de vuitens
i de quarts, guanyant primer l’Estudiantes
(89-59) i després l’UCAM Múrcia (84-69).
En semifinals, però, la Penya va topar amb
el Real Madrid (105-75), que acabaria sent
el campió del torneig en imposar-se al Gran
Canària en la gran final, que es va resoldre
a la pròrroga (76-75). Tot i la decepció per
la derrota davant dels blancs, el Joventut es
va saber refer per endur-se el bronze guanyant el partit pel tercer i el quart lloc contra
el Barça (68-60). Conrad Martínez va ser el
líder dels badalonins, anotant 26 punts. El
base verd-i-negre ha estat un dels jugadors
destacats del campionat, acabant com a millor passador del torneig.

Joel Parra,
Dídac Cuevas i
Pep Busquets,
amb la selecció
sub-20

Joel Parra, en el darrer partit del curs davant
del Barça Lassa a l’Olímpic. / David Grau

La Federació Espanyola (FEB) ha donat a
conèixer la llista de 15 preseleccionats per
a l’Europeu sub-20, que tindrà lloc del 13 al
21 de juliol a Israel. Entre els convocats hi
ha Joel Parra, Dídac Cuevas i Pep Busquets,
que aquesta temporada han jugat al CB Prat,
i també l’exverd-i-negre Arnau Parrado. Tots
ells s’han concentrat aquesta setmana a
Fuenlabrada amb l’objectiu d’entrar a la llista
definitiva de 12 jugadors. A l’Europeu, a la
fase prèvia, la selecció espanyola està enquadrada en el grup C, on s’haurà d’enfrontar
a Croàcia, Alemanya i Letònia.
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Albarrán fitxa pel Nàstic
i Néstor Albiach, pel Numància

El Badalona allarga la mà al Seagull
perquè formi part del seu nou projecte

El Badalona no ha pogut competir amb les ofertes de dos clubs econòmicament més potents

El club escapulat vol tenir un equip femení i la primera opció és una fusió amb les gavines

El CF Badalona no podrà comptar el
curs vinent amb dos dels futbolistes
que més bon rendiment han ofert
en la temporada 2018/19: Carlos
Albarrán i Néstor Albiach. El lateral
badaloní jugarà al Gimnàstic de Tarragona, en el mateix grup tercer de
segona B, mentre que el davanter
valencià ho farà en el Numància de
Sòria, a segona divisió. Albiach va
arribar, procedent de l’Sparta de Praga, en el mercat d’hivern i va signar
un contracte de sis mesos després
del qual li han plogut les ofertes. Tot
i que sabia que seria molt difícil, el
Badalona va mirar de retenir-lo, però
li va ser impossible. Les seves bones actuacions en els partits en què
ha defensat la samarreta escapulada
l’han situat a l’aparador del futbol estatal i, finalment, ha acceptat l’oferta per dues temporades, més una
d’opcional, que ha rebut per part del

Néstor Albiach amb la bufanda del seu nou equip / Foto: CD Numancia

Numància. Fa una setmana va ser presentat a Sória.
Pel que fa a Carlos Albarrán, la seva joventut, el bon paper que ha fet els dos
últims anys en el Badalona i el fet que
el seu contracte s’acabi el 30 de juny,
l’han convertit en un futbolista molt desitjat. Finalment, ha acceptat l’oferta d’un
històric, com és el Nàstic, que acaba de
baixar de segona a segona B, on competirà en el mateix grup que el Badalona.
Albarrán va publicar, la setmana passada, una carta a les xarxes socials en
què s’acomiadava de l’afició escapulada
i agraïa el tracte rebut al president, als
entrenadors i als companys que ha trobat
en les dues temporades en què ha defensat la samarreta del club de la seva ciutat.
“El mateix que porto al cor des que vaig

Albarrán es va
acomiadar de l’afició
en una emotiva
carta; Albiach signa
per dues temporades,
més una d’opcional
començar a jugar-hi, amb tan sols cinc
anys”, es pot llegir en el comunicat. “Ara
és moment de començar un nou repte,
però estic segur que els nostres camins
es tornaran a trobar”, acaba dient el badaloní.

Foto: Eloy Molina

El CF Badalona oferirà al CE Seagull la
possibilitat d’una fusió. En l’etapa que
està a punt d’estrenar, que passa per la
conversió en Societat Anònima Esportiva, l’entitat escapulada pretén comptar
amb un equip femení i la primera opció
és incorporar les gavines en la seva estructura. Amb aquesta intenció, la junta
presidida per Miguel Ángel Sánchez
proposarà a la directiva del Seagull,
encapçalada per Ricardo Carneado, una
trobada en els pròxims dies.
A banda del que suposaria la suma del
potencial, social i econòmic, de les
dues entitats, un acord de fusió beneficiaria a les dues parts a l’hora de
demanar subvencions. La idea del Badalona és que, a més del primer equip,
hi hagués cinc equips femenins en el
seu futbol formatiu, que s’afegirien a
l’estructura de la Fundació Futbol Badalona.
El CF Badalona, fundat l’any 1903, ja

va tenir un equip femení en el passat. El
Seagull, que va néixer 90 anys més tard,
s’ha convertit en un club modèlic dins
del futbol femení català. Tots dos comparteixen l’Estadi i els colors de la seva
samarreta. Potser ben aviat seran la mateixa cosa.

ASSEMBLEA GENERAL
La setmana vinent, la junta directiva del CF Badalona es reunirà amb
la idea, entre altres assumptes,
de fixar una data per a la pròxima
assemblea general de socis, en la
qual, a més de fer el tancament de
la temporada 2018/19, s’explicarà
la situació del club en el seu camí
cap a la conversió en societat anònima esportiva.
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Mig segle de batec vermell
amb la fortalesa de la vessant social
El CF Lloreda bufa 50 espelmes (1969 – 2019) i prioritza la seva raó social i solidària
La història del CF Lloreda és la d’un club
de barri que penca de valent perquè els
nens i joves puguin desenvolupar la pràctica del futbol en una instal·lació digna. Cap
exigència extraordinària d’un altre món. A
hores d’ara, el Club és la quarta força badalonina en quantitat d’equips federats: 21
de futbol base, un amateur, un conjunt de
veterans i una escoleta. La força d’un barri.
Inicis
Tot i que no va ser fins a l’any 1969 quan
es va fundar l’actual Club de Futbol Lloreda, les primeres pilotades al barri badaloní
les trobem una dècada més enrere, a finals
dels anys 50. Una colla d’amics entusiastes van formar l’Atlètic Lloreda (antigament
Peña Moncayo) i es disputaven la força
esportiva del barri amb la Unió Lloreda,
l’altre club del territori vermell. Davant

qualsevol possible divisió de colors i sentiments, ambdues entitats van unir forces i
l’any 1969 es va fundar l’actual CF Lloreda.
Tot i això, - per motius burocràtics - no
va ser fins a la temporada 71-72 quan es
va començar a competir. La manca d’una
instal·lació pròpia va obligar l’equip a al-

ternar els entrenaments i els partits durant
tres campanyes entre els municipals de
Sistrells, Dosa i Bufalà, on disputaven els
enfrontaments cada diumenge a les 8 del
matí.
Durant els 50 anys de vida de l’entitat, diversos han estat els presidents i ascensos
assolits a Lloreda. A més d’altres fites de
rellevància, més enllà de les esportives:
En José Ariño va ser el primer president
del Club i l’únic que ho ha sigut en diverses legislatures: De 1969 a 1971, de 1972
a 1980 i de 1981 a 1984. Un total de tres
mandats molt exitosos: ascens a 2a Regional (1976), creació dels equips juvenil
i infantil i inauguració de l’actual Municipal (1975). Un Municipal que més d’un
maldecap ha donat al Club per les seves
mancances, entre aquestes, la seguretat. El
curs 82/83 van haver de jugar a Bufalà a
causa d’aquestes dificultats que mancaven
a la instal·lació. Malauradament, l’equip
no va poder mantenir la categoria de 1a
regional, la qual es va assolir la campanya
81/82.
Per què vesteixen de vermell amb
una franja blanca?
El CF Lloreda és reconegut al futbol català
per la seva equipació vermella amb una
franja blanca. El president amb la legislatura més longeva, Manuel Enrique (1992
– 2004), ens ho explica: “El botiguer del
local a on vam anar a comprar les equipacions va recordar la vestimenta del CF
Bufalà (qui sap si també els hi va vendre a
ells), ens va oferir les equipacions i ens va
agradar. Tot i això un president va treure la

Foto: Arxiu

franja anys després i quan va entrar Escribà
vam recuperar la franja perquè és un símbol per a nosaltres”, rememora.
El Municipal, el gran maldecap
D’altra banda, Enrique també ens explica
les dificultats i entrebancs que ha patit i encara pateix el Club amb la seva instal·lació,
la qual gestiona des dels anys 90: “Hem
tingut moltíssimes dificultats amb la il·luminació del camp i encara les tenim. Cada
alcalde nou es comprometamb el canvi
però nosaltres seguim igual”, denuncia.
A més a més, el de Lloreda és l’únic camp
de futbol badaloní sense cap mena de
grada, més enllà de comptats bancs que
rodegen el Municipal. “Històricament, el
Club ha exigit una grada però la resposta
sempre és la mateixa. També tenim la gespa del Municipal de Sant Roc malmesa a la
nostra instal·lació des de fa mig any. Ens

El maldecap històric
de l’entitat ha estat
l’abandonament i
la despreocupació
per part dels agents
municipals
van prometre que s’instal·laria però no han
fet res. És una llàstima”, conclou. Darrerament, l’entitat hauria d’haver acollit un torneig nacional de veterans però la situació
higiènica de la instal·lació ho va impedir.
Vessant social
Finalment, des de les darreres legislatures,
el Lloreda està recuperant la vessant social
i solidària amb la qual es vol identificar,
amb tornejos solidaris, implicació amb
causes socials o fomentant la proximitat
amb les famílies.

Durant la temporada
75-76 es va construir
l’actual Municipal
amb la col·laboració
de veïns, socis i
seguidors del Club
Foto: Arxiu
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“L’objectiu es que el sènior es pugui identificar
com un equip de Sant Josep”
El nou tècnic groc-i-lila lloia la gran
feina formativa que té el club des de
fa molts anys: “La vessant formativa
del Sant Josep la coneixia i és un club
amb molta tradició i cultura de bàsquet. Estem parlant de tot un referent
a Catalunya”. I, per aquesta raó, es vol
mantenir i reforçar encara més la primera plantilla amb jugadors ‘made in’
centre parroquial.
Amb quatre setmanes al Club, la principal prioritat d’Espona és “conèixer
tots els jugadors i anar parlant”. “Serà
molt difícil plantejar-se un objectiu
perquè estem parlant amb jugadors
joves, sèniors de primer any. Confio
en la qualitat dels jugadors i el repte
és trobar que els nois competeixin. La
qualitat hi és, ara s’ha de treballar sense renunciar a l’ambició”, assegura.
Finalment, amb el descens del Sant
Josep a Copa, Badalona mantindrà un
dels derbis més clàssics: Círcol Catòlic - Sant Josep.

La nedadora badalonina, Mireia
Belmonte, va participar durant
aquest cap de setmana al Trofeu
Mare Nostrum Ciutat de Barcelona, a la piscina del CN Sant
Andreu. La campiona olímpica va

finalitzar la seva participació amb
una medalla de plata als 1.500
lliures, i un quart lloc als 400 estils, mostrant-se lluny de la seva
millor forma.
Belmonte iniciava la seva par-

1 or i 2 bronzes en el
Campionat de Catalunya
d’esgrima m17
ticipació amb la prova de fons,
quedant per darrere de l’argentina
Delfina Pignatiello, nedadora que
va aconseguir el rècord del campionat i de sud-americà. Sense
gaire temps per descansar, la nedadora de La Salut va participar
en la prova dels 400 estils, aconseguint una quarta posició, molt
lluny de la campiona hongaresa
Katinka Hosszú.
Pitjor van anar les coses durant la
jornada de diumenge. Belmonte
tan sols es va classificar per a la
final dels 200 papallona, especialitat en què va finalitzar en ell 8è
lloc.
D’aquesta manera i a un mes dels
campionats del Món de Corea, la
badalonina va demostrar que encara no es troba en la seva millor
forma.

Foto: Arxiu

La platja del Coco
acollirà el XXè
Torneig Internacional
de Rugby Platja
Després de l’exit de participació en el torneig formatiu
celebrat el passat 1 de juny,
el Rugby Club Badalona ja
treballa en la organització del
XXè Torneig Internacional de
Rugby Platja, el qual tindrà
lloc el pròxim dissabte 6 de
juliol a la platja del Coco.

C. Gifré 255 · 08912 Badalona
Tel. 93 397 87 25 · badalona@mugendo.es

POLIESPORTIU 29

José Manuel Hernández - redaccio@diaridebadalona.com

Belmonte,
lluny de la seva millor
forma a Barcelona

Carles Espona comandarà la nau parroquial en el seu retorn a Copa Catalunya
EL rentat de cara que hi haurà al sènior del CB Coalci Sant Josep 2019
– 2020 serà força important alhora
que positiu quant a Club. L’entitat
parroquial iniciarà un nou projecte en
el seu retorn a Copa Catalunya amb
Carles Espona a la banqueta. L’entrenador del SESE Bàsquet ha estat l’escollit per part de la direcció esportiva
perquè lideri un grup de jugadors que
combinarà la joventut de la base amb
experiència.
Espona arriba a Badalona després de
sis temporades al primer equip del
SESE. Abans, es va formar al Cornellà,
L’Hospitalet i l’Horta, l’equip del seu
barri. “Quan es va consumar el descens a Copa, el Club va contactar amb
mi. La proposta que m’ha plantejat la
direcció esportiva és formar un equip
amb gent de la casa i rodejar-lo amb
jugadors experimentats i que es reconegui com a equip de Sant Josep”,
transmet Espona al Diari de Badalona.

Del 21/06 al 27/06/2019

Les categories en les que es
disputarà aquest torneig seran: Sots 18, la qual es disputarà el 6 de juliol pel matí,
Senior, tan masculí com femení, i veterans. Aquestes
darreres es jugaran en horari
de tarda.
El club ja ha confirmat la

presència d’equips internacional en categoría de veterans:
- Union Sportive de Fes
(Marroc)
- Les onciens joueurs de Fes
-La Rafale de Pézilla
(Perpignan)
- Flying Pigs

Èxits de l’Esgrima Hongaresa Badalona en el Campionat de Catalunya per a menors de 17 anys,
disputat aquest passat dissabte a
Mataró.
Els representants badalonins van
aconseguir la medalla d’or en la
modalitat de sabre per equips,
després d’imposar-se a la final

per un ajustadíssim 45 a 44, amb
Adrià López, Pere Llamas, i Pau
Espejo.
En categoria individual masculina, els mateixos Adrià López
i Pere Llamas van obtenir la
medalla de bronze, arrodonint
d’aquesta manera un gran campionat.
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Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga
Àries (21/3 al 20/4)
Necessitat d’expressar el teu punt de vista en família.
Sobretot si hi ha coses que s’arrosseguen sense aclarir.
Però compte, algun aspecte tens obliga a la moderació.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Felicitats! El Sol entra al teu signe i renoves energies. A
més de la vitalitat de Mart a Cranc, toca entendre’s amb
persones oposades a tu. No és fàcil, però s’ha de provar.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Les qüestions relatives als germans entren en un període de moviment. Si no és el cas, pots entrar en una
etapa de comunicacions vàries o reclamacions de diferent tipus.

Bessons (21/5 al 21/6)
El Sol inicia trànsit per la teva Casa II, i entre això i el
trànsit de Mercuri i Mart, cal tenir controlada l’economia. Sobretot els deutes, préstecs o assumptes fiscals.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol entra a la Casa XII, inclinant a la reflexió i intent de
consciència del teu costat difícil. Compte amb enganys i
mentides, que acabarien sortint a la llum aviat.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Pots sentir més necessitat d’expressar emocions. Assumptes del passat retornen per oferir-te una altra visió de les coses. Toca arribar a alguns acords amb la
parella.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
L’oposició de Venus amb el Sol, t’inclina a pensar en
el que t’agrada i a dedicar més temps al que et demana
l’esperit. Bon moment pel descobriment del talent artístic.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
L’oposició de Mart i Mercuri a Plutó et segueix posant en
situacions que no controles del tot. Pots conèixer gent
nova amb la qual hi hauria bona connexió emocional.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Tu cerques la veritat i l’autenticitat, i altres persones tenen una visió més pragmàtica i racional. No deixis el teu
full de ruta establert per acontentar als altres.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
El sector laboral es troba beneit per un treball nou on
et trobaràs a gust, o bé una etapa d’avenços importants. També es pot veure alleugerida alguna molèstia
de salut.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El Sol ja transita per la teva Casa VI i els assumptes
laborals demanen la teva atenció. S’obre una etapa de
millores i avenços. Compte amb les possibles lluites de
poder.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Reps una bona dosi de realitat amb el bon aspecte de
Saturn vers Neptú. I també pots experimentar un augment de la vitalitat, amb el trànsit de Mart per la teva
Casa V.

Sudoku

SOLUCIÓN
INTEGRAL
AIRE ACONDICIONADO

Prepárate para el verano con nuestras ofertas:
MANTENIMIENTO 59€*
INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 698€*
* IVA no incluido

Instalaciones y mantenimento | Gas | Datos | Agua
Calefacción | Aire acondicionado | Electricidad | Eficiencia energética

93 222 04 33 - C/ Prim 163, Badalona
info@intenergias.com - intenergias.com
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Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com
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