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Alerta
per l’onada
de calor
La situació excepcional s’allargarà,
com a mínim, fins diumenge

Badalona amb
la celebració de
l’Orgull LGTBIQ
amb diverses
activitats
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Avís preventiu per contaminació
atmosfèrica i onada de calor
L’alta contaminació es manté i l’onada de calor s’allargarà fins diumenge

Vista general de Badalona. / Arxiu Diari de Badalona

El Departament de Territori i Sostenibilitat
va activar el dimarts 25 de juny un avís
preventiu per contaminació atmosfèrica
a tot Catalunya a causa de la presència
d’una intrusió de pols africana que afecta el país des del dia 24 de juny i de la
previsió dels models de dispersió de contaminants.
Això podria portar a un episodi ambiental,
ja que dilluns passat es van produir cinc
superacions del valor límit diari –50 micrograms per metre cúbic– per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a
10 micres (PM10) en cinc punts de mesurament Barcelona (Eixample i Poblenou),
Sant Vicenç dels Horts, Sant Adrià del
Besòs i l’Hospitalet de Llobregat.
A dia d’avui, l’avís per la contaminació encara es troba actiu i la Generalitat insisteix
en recomanar a la ciutadania algunes ac-

que es pensava: el Servei Meteorológic de Catalunya (SMC)
ha alertat que persistirà, com a
mínim, fins al diumenge i es preveu que s’assoliran temperatures
d’entre 36 i 41 graus a l’interior
de Catalunya.
Protecció Civil ha demanat,
mentre la situació duri, extremar
precaucions i ha posat èmfasi en
consells com l’autoprotecció (hidratar-se o evitar sortir al carrer
en hores de màxima insolació).
També ha demanat a l’Ajuntament
que provinguin a la ciutadania de
llocs frescos i sales amb aires
acondicionats.
El Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, per la seva
banda, ha recomanat beure aigua
fresca amb frecuència, menjar
aliments lleugers i emprar cremes
de protecció solar.

cions per tal de reduir aquesta alta xifra.
Algunes d’aquestes recomanacions són:
utilitzar el transport públic o realitzar els
trajectes a peu, conduir eficientment (evitar accelerades brusques, reduir velocitat)
o optimitzar la climatització de les llars.
Onada de calor
Per una altra banda, a la pols africana
s’ha de sumar l’onada de calor que estava
prevista que arribés a Badalona aquest
dijous per quedar-se fins divendres. A
causa d’aquesta, la Generalitat ha activat
el Pla de Protecció Civil de Catalunya
PROCICAT.
El dimecres, a les 8 h del matí, l’onada
anunciava la seva arribada: els termòmetres ja marcaven 26 graus al barri del
Centre o 27 graus al Progrés.
La seva estada, però, serà més llarga del

Quasi totes les comarques en estat d’alerta per calor / meteocat

Gestoria Administrativa
Assessoria d’Empreses
Assessoria Jurídica
Especialistes en el sector del transport i vehicles
C. Francesc Layret, 120 baixos - tel. 93 384 08 69 Fax: 93 384 20 45 - 08911 Badalona - info@gestorialafarga.com
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Fins a 4 tones de residus
després de la nit de Sant Joan
La revetlla de Sant Joan va deixar a Badalona dades tan esgarrifoses com aquesta:
els equips de neteja van recollir aproximadament 4 tones de residus, nombrosos
contenidors soterrats de gran capacitat
plens. Aproximadament, la mateixa xifra
que en el 2018, però menor que en els últims anys.
El dispositiu especial de neteja que l’Ajuntament de Badalona va habilitar per aquesta nit va començar a treballar a las 6 del
matí per deixar les platges a punt per rebre
els primers banyistes després de la revetlla. El Pont del Petroli, que va romandre
tancat al públic també va quedar reobert.
L’alcalde de la ciutat, Àlex Pastor, va seguir personalment el desenvolupament de
l’operatiu que va treballar per resoldre l’actitud incívica d’algunes persones.

Els dos detinguts per abús sexual
a la Salut queden en llibertat
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha deixat en llibertat provisional
als sospitosos de l’agressió sexual la nit de
Sant Joan per “no ser els principals autors
materials dels fets denunciats“, segons el
tribunal català.
Els fets van succeir la nit de la revetlla,
quan, segons fonts del cas, la víctima va
pujar al domicili del principal agressor,
amb el que tenia una relació de confiança.
Allà esperava un altre home, que va intentar
abusar d’ella, segons han explicat fonts de
l’Ajuntament de Badalona. La noia va poder demanar ajuda a través de la finestra i
alertar a crits als veïns, que van trucar a la
policia local.
Després d’això, la víctima va ser traslladada a l’Hospital Germans Trias i Pujol, on se
li va fer un reconeixement mèdic i se li va
donar l’alta.

Canonge Baranera, 45
08911 Badalona
elvermut45@gmail.com

Fets
Va ser la matinada del 24 quan la Guàrdia Urbana va detenir els dos homes
per abusar sexualment de la jove de 25
anys a l’interior del pis.
El mateix dia, els dos detinguts van
passar a disposició del Jutjat d’Instrucció 5, però la seva detenció es va retrasar fins que es localitzés a la víctima.
Seguidament, dimarts, els sospitosos
van tornar a dependències judicials un
cop es va prendre declaració a la noia
i es va realitzar una roda de reconeixement.
Per aquest motiu, els acusats es troben
ara mateix en llibertat provisional. Tot i
això, encara es troben sent investigats
pels fets. A mesura que s’avanci més
en la investigació, es desvelaran més
detalls.
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Les festes de Sant Joan de Llefià
acaben amb una acollida excepcional
Les tradicionals festes populars del barri de
Sant Joan de Llefià, del 21 al 24 de juny,
han estat un espai ple de festejos, on els
veïns i veïnes han pogut sortir al carrer amb
un ingredient molt especial: la col·laboració
de tothom.
Els diferents actes s’han celebrat al Parc
de la Pipa i de Gran Sol i els ciutadans i
ciutadanes han pogut gaudir d’exhibicions,
competicions, música a l’aire lliure i xocolatades, entre altres actuacions.
El diumenge 23 va tenir lloc la festa del Holi
però, sens dubte, els 2 concerts que van tenir més èxit, al Parc de Gran Sol, van ser els
de Ketama i Ecos del Rocío. Aquest últim va
realitzar l’acte de cloenda d’aquestes festes,
al qual van assistir més de 3.400 persones
com a públic.

Badalona commemorarà
el dia LGTBIQ amb diferents activitats
Avui, 28 de juny, és el Dia Internacional de
l’Orgull LGTBIQ i, per això, Badalona ha
volgut sumar-se a les celebracions organitzant, durant aquests dies, diferents activitats festives i reivindicatives.
Ahir dijous es va projectar als Jardins de
l’Escorxador la pel·lícula “Carmen y Lola”
i avui divendres, coincidint amb el Dia de
l’Orgull, “Con Amor, Simón”. L’entrada és
lliure i gratuïta.
No obstant això, no serà fins el dissabte 6
de juliol, a partir de les 18 h, que es celebrarà la Festa de l’Orgull a Badalona, amb
la lectura del Manifest del Dia Internacional
de l’Orgull LGTBIQ. L’acte comptarà amb
l’acompanyament del grup de batucada Badalona Batecs. El col·lectiu Tornem-hi! també se sumarà a la celebració, organitzant
diverses actuacions musicals al passeig de
la Rambla, a tocar de l’Escola del mar.
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El Circ Raluy Legacy visitarà
Badalona amb moltes novetats

Núm. 663

Presentació
del llibre
“Maremar”

Del 28/06 al 04/07/2019

Des del dijous dia 4 i fins el 14 de juliol, el
Circ Raluy oferirà el seu nou espectacle,
#THEMAGICFORMULA, a la plaça Josep Tarradellas, a Badalona.
Aquest nou show ret homenatge al patriarca
de la família: Luis Raluy, que no només és un
pallasso de cara blanca, sinó que, a més, és

un reconegut matemàtic que ha creat reveladores fórmules. L’espectacle està caracteritzat
per noves exhibicions de màgia, contorsions,
trucs...
Una fórmula que sedueix tant a adults com a
petits, alhora que fusiona l’estil tradicional del
circ amb l’avantguardisme més actual.

Una de les altres novetats que porta el Circ a
Badalona és la seva carpa: el nou disseny és
un tribut als anys daurats del circ, quan aquest
competia a nivell social amb l’òpera i el teatre.
La venta d’entrades està disponible al seu web
o bé a les taquilles del circ, en diferents horaris.
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Arriba al Museu de Badalona l’exposició
“El Modernismo y las flores”
Avui, a partir de les 19 h i fins
al 25 d’agost, els veïns i veïnes
de Badalona podran gaudir de la
mostra El Modernisme i les flors,
coproduïda pels Museus d’Esplugues de Llobregat i el Museu d’Art
de Cerdanyola.
La natura va ser la font d’inspiració dels arquitectes i artistes del
Modernisme i aquesta exposició
subratlla el protagonisme de la
flora que van omplir en aquella
època les nostres ciutats.
La visita a l’exposició està especialment dissenyada per a persones amb dificultats auditives i visuals. L’experiència multisensorial
que l’espectador viurà, permetrà
olorar el perfum d’algunes flors,

El passat dimecres 26, a les 19 h,
l’espai Betúlia va acollir la presentació del llibre “Maremar”, de l’Elisenda Puig.
En l’acte van participar l’autora i la
Rosa Boixaderas, amb col·laboració
amb Saltamartí llibres.
Maremar
L’obra narra la història de la Jalila,
una noia siriana que és adoptada per
en Cesc i l’Eva, una parella de Barcelona. A través de veus narratives
diverses, l’obra exposa experiències
que tenen en comú l’exili.
Elisenda Puig i Salvador va néixer a
Badalona. És llicenciada en Filosofia
i Lletres i en Filologia catalana per
la Universitat de Barcelona. Ha estat
professora de literatura i llengua catalanes a educació secundària, i de
dramatització a l’aula a la Facultat de
Formació del Professorat de Barcelona, a l’UCE de Prada de Conflent,
a la FUB de Manresa i en d’altres
col·legis i centres educatius.
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tocar les línies corbes d’alguns
estucs o escoltar el procés de producció de determinats ornaments.
El Museu de Badalona completa aquesta mostra amb algunes
peces procedents d’establiments
modernistes de la ciutat, que s’exposen a la planta baixa. Algunes
d’aquestes peces destacades són
els esgrafiats de la façana del desaparegut edifici de Can Ramonet,
el famós restaurant de la Rambla
o els estucs que decoraven els
sostres de la fàbrica de pastes de
José Martí.
La mostra es podrà visitar en l’horari del Museu, de dimarts a dissabte de 10 a 14 i de 17 a 20 hores, i els diumenges de 10 a 14h.

La campanya “Estimem l’estiu”
vol impulsar la cultura a Badalona
El passat dimecres 26 de juny, l’alcalde
de Badalona, Álex Pastor, i la regidora
de Cultura, Helena Bayo, van presentar
la campanya “Estimen l’estiu”, una àmplia oferta d’activitats que tindran lloc a
diferents espais arreu de la ciutat.
Durant les properes setmanes s’organitzaran a la ciutat de Badalona exposicions, obres de teatre, música, cinema,
jocs, esports… Un conjunt d’activitats
que volen impulsar la cultura badalonina.
Entre totes aquestes propostes, cal
destacar les Nits d’estiu al Museu, el
Cinema Lliure a la platja o el Repte de
lectura Gènius a les biblioteques municipals.
Durant el mes de juny tindrà lloc el
Sound System per al poble! i la XI Regata Badalona al Quadrat. La música

estarà present durant tot l’estiu amb les
famoses Nits al Port o el Concert gra
de sorre Lluís Platero. A nivell audiovisual, el Cryptshow Festival serà una de
les activitats més destacables, així com
el Cinema Lliure a la platja.
Finalment, a l’agost tindrà lloc la Festa Major amb els tradicionals actes de
cultura popular, com ara la Gran Xeringa, la Cercavila i la Tanda de Lluïment.
Entre els objectius de la campanya
“Estimem l’estiu”, ha explicat l’alcalde,
cal destacar “l’oferiment a la ciutadania
d’una àmplia i variada oferta cultural,
esportiva i juvenil per tal, no només
de gaudir de les activitats, sinó també
d’accedir i fruir d’espais oberts com el
port, la platja, els badius, places i carrers”.
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“Europa, hem tornat!”, lema de la nova
campanya de socis per a la temporada vinent

Es fa oficial la renovació de Luke
Harangody per una temporada més

L’abonament permetrà gaudir d’un mínim de 22 partits garantits entre ACB i Eurocup

El joc interior, gairebé tancat a l’espera d’un cinquè pivot

“Europa, hem tornat!”. Aquest és el lema
de la nova campanya de socis engegada per la Penya de cara a la temporada
2019/2020, amb el retorn a les competiciones europees com a gran al·licient. El
nou carnet inclou la Lliga Endesa i l’Eurocup i permetrà gaudir d’un mínim de 22
partits garantits entre la competició domèstica i la continental. Amb l’abonament
es podran veure tots els partits de la fase
regular de l’ACB, les dues fases de grups
de l’Eurocup i la primera ronda dels “playoffs” d’ambdues competicions, sempre i
quan la Penya s’hi classifiqui.
Els nous abonaments estaran disponibles
a partir de l’1 de juliol a la pàgina web del
club, www.penya.com, tot i que els socis
ja han pogut fer canvis durant tota aquesta setmana. Entre les novetats cal destacar
que el carnet també estarà disponible en

Els preus dels abonaments. / Penya.com

format electrònic, per poder-lo portar en
el telèfon mòbil i que permetrà cedir el
seient a un amic en cas de no poder anar
al partit. A més, també hi haurà un nou
carnet “Mini-Penya” per als menors de 7
anys.
Tots els abonats tindran múltiples avantatges, com la reducció del 5% en la renovació de l’abonament. A més, els socis
tindran un 10% de descompte a les botigues del club, una invitació gratuïta pel
dia del soci, un 10% de rebaixa per a 2
entrades per partit, descomptes exclusius
per part dels patrocinadors i la possibilitat de pagar l’abonament en una, tres o
cinc quotes. A més, cada soci que en porti
un altre tindrà un 20% de descompte per
a la temporada 2020/2021. I si un abonat
aconsegueix que cinc amics s’abonin, el
curs 2020/2021 li sortirà de franc.

La Penya ja coneix els possibles rivals a l’Eurocup
La competició tindrà un alt nivell, amb diversos clubs històrics del bàsquet continental
Ja s’ha fet oficial la llista d’equips que
disputaran l’Eurocup 2019/2020. Una
llista inicial de 25 equips, on també hi
havia el Zenit de Sant Petersburg, però
que quedarà en 24 perquè el conjunt
de Joan Plaza ha estat convidat a jugar
l’Eurolliga.
La Penya, l’Unicaja i el Morabanc Andorra seran els representants de l’ACB
en una Eurocup de molt nivell, que
comptarà amb quatre campions d’Europa: el Partizan (1992), el Llemotges
(1993), el Joventut (1994) i la Virtus de
Bolonya (1998 i 2001). A més, també
hi haurà set campions de l’Eurocup: el

Rytas Vilnius (2005 i 2009), la Penya
(2008), l’Unics Kazan (2011), el Lokomotiv Kuban (2013), el Galatasaray
(2016), l’Unicaja (2017) i el Darussafaka (2018). A banda de tots aquests
equips, els altres possibles rivals del
conjunt verd-i-negre seran el Buducnost, el Cedevita Olimpia Ljubljana, el
Mònaco, el Nanterre, l’EWE Baskets,
el Ratiopharm Ulm, el Promitheas Patras grec, l’Umana Reyer de Venècia,
el Dolomiti Energia Trento, el Germani
Brescia Leonessa, l’Asseco Arka Gdynia polonès, el Tofas Bursa i el Maccabi
Rishon LeZion.

El planter de la
Penya, tercer al
rànquing que
elabora la FEB

Penya i Andorra, dos dels ACB a l’Eurocup. / David Grau

Harangody, en el “playoff” contra el Barça. / David Grau - CJB

El Joventut ha tancat la renovació de
l’aler-pivot nord-americà Luke Harangody. El jugador serà verd-i-negre fins al
juny del 2020 i amb aquest acord la Penya té pràcticament configurat el seu joc
interior per a la temporada que ve. Carles Duran disposa ara mateix de quatre
interiors: Harandody i Conor Morgan en
la posició de quatre i Alen Omic i Simon
Birgander en la de cinc. Tot apunta, però,
que el club apostarà per incorporar un
cinquè pivot, tenint en compte que Birgander, que també acaba de renovar fins
al 2022, s’està recuperant d’una lesió de
llarga durada i que l’equip haurà d’afrontar el doble repte de l’ACB i l’Eurocup.
Harangody va aterrar a la Penya l’octubre
de l’any passat arran dels problemes físics de Quincy Miller, que finalment no
va poder debutar com a verd-i-negre. El
nord-americà, des de la seva arribada, es

va convertir en una peça clau per a Carles
Duran, que ja el coneixia de la seva etapa
a València. Harangody ha tingut un gran
rendiment i ha estat un dels factors clau
de la gran temporada del Divina Joventut.
Ha jugat 31 partits de lliga, sent titular
en 24 ocasions, i ha signat uns grans
números: 9,2 punts, 5,3 rebots i 11 de
valoració per partit, amb un 39% d’encert
en triples.
Les grans incògnites se centren ara en la
línia exterior, on en principi han d’arribar
dos fitxatges. El d’un base, si definitivament es confirma la sortida de Nico
Laprovittola, i el d’un escorta anotador
que agafi el relleu de Thad McFadden i
de Dakota Mathias. Un dels dos podrà ser
extracomunitari, però l’altre no, ja que la
renovació de Harangody fa que una de les
places ja estigui ocupada per l’aler-pivot
nord-americà.

La Federació Espanyola de Bàsquet ha fet
públic el rànquing dels millors clubs de
formació que elabora anualment segons els
resultats obtinguts en els diferents campionats d’Espanya. La classificació té en
compte els resultats aconseguits per cada
club en les darreres quatre temporades i té
com a líder al Real Madrid, que acumula
379 punts. Els blancs han aconseguit acabar en la primera posició d’aquesta llista
les tres últimes temporades i enguany han
dominat amb autoritat els campionats d’Espanya júnior, cadet i infantil. Per darrera del
Madrid trobem el Barça, amb 363 punts,
mentre que la Penya ocupa la tercera posició amb 341. Enguany els verd-i-negres
han assolit dos bronzes als estatals, en la
categoria infantil i júnior. Resultats a banda, però, el planter de la Penya destaca, per
damunt de tot, per la gran quantitat de jugadors que acaben arribant a l’elit, objectiu
fonamental més enllà de victòries i derrotes. Un aspecte on el bàsquet base verd-inegre no té rival.

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

L’Eurocup ha de ser per gaudir-la
i no per patir-la
4 excampions d’Europa (Partizan, Llemotges, Virtus Bolonya i Joventut) i 7
excampions d’Eurcopus (Rytas, Unicaja,
Penya, Galatasaray, Unics, Darussafaka
i Lokomotiv Kuban). L’Eurocup és espectacular i el Joventut tornarà per la
porta gran a Europa. Serà això sí una
exigència màxima que segur que passarà factura a l’ACB. Però s’ha de saber
trobar el punt d’equilibri per gaudir de

la competició i que no sigui un trauma
com va passar el curs passat a alguns
equips que jugaven competició europea.
Cinc d’ells (Gran Canària, MoraBanc
Andorra, Fuenlabrada, Múrcia i Tenerife)
van quedar fora del play-off a l’ACB. Cal
tornar a Europa però fer-ho per la porta
gran. Això no vol dir guanyar l’Eurocup
sinó disfrutar-la veient, com a mínim,
set partits més de nivell a l’any.

PROFESOR LATIF
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

Tel. 666 776 340
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La pròxima lliga, plena de rivals de primer nivell
El Badalona seguirà trobant equips molt complicats, com ara el Nàstic,
l’Hércules, el Lleida i els filials del Vila-real i el Barça

Del 28/06 al 04/07/2019
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Capacitat de superació
amb una altra peça al trencaclosques
El futbol base del Seagull millora els registres de la temporada 2017 – 2018

Fins dijous de la
setmana vinent no
es coneixeran els
noms definitius
dels 20 equips
del grup tercer de
segona B
La lliga començarà
el cap de setmana
del 25 d’agost i
acabarà el 17 de
maig de 2020, la
copa arrencarà el 18
de desembre
Un moment del Badalona-Cornellà d’aquesta temporada / Foto: Eloy Molina.

A banda del que passi aquest cap de
setmana, en els partits que resoldran les
últimes eliminatòries d’ascens, es pot assegurar que el grup tercer de segona B,
on competeix el CF Badalona, serà, com
a mínim, tan complicat com en les últimes
temporades. A hores d’ara, els equips catalans, valencians i balears que jugaran en
la categoria de bronze són disset, però és
molt probable que n’hi hagi més. Aquesta circumstància convida a pensar, fins i
tot, que el curs vinent podria no haver-hi
representants d’altres territoris, com ara
l’Aragó, Navarra o Castella-La Manxa. Per
sobre de tot, però, el potencial de molts
d’aquests equips fa pensar en una lliga
molt difícil per a l’equip escapulat.
De moment, sense comptar el Reus, sancio-

nat amb un descens per impagaments, hi ha
nou equips catalans segurs: el Gimnàstic
de Tarragona, el Cornellà, l’Espanyol B, el
Lleida, el Badalona, el Barcelona B, l’Olot,
el Sabadell i el Llagostera; sis de la comunitat valenciana: l’Hércules, el Vila-real B,
l’Atlètic Llevant, el València B, el Castelló
i l’Oriola; i dos de les Balears: l’Eivissa i el
Peña Deportiva. És molt probable que la
llista augmenti com a conseqüència dels
ascensos i descensos d’aquest cap de setmana. L’Atlètic Balears ha de remuntar un
2-0 a Son Malferit, davant el Mirandés, un
vell conegut de l’afició badalonista; si no ho
aconsegueix, seguirà una temporada més a
segona B. Un altre equip de les illes, el filial
del Real Mallorca, també ha d’aixecar un resultat advers, en el seu cas un 2-1, davant

Las Rozas; si ho fa, pujarà des de la tercera
divisió. El Prat defensarà, precisament, un
2-1, a Portugalete per poder tornar a segona B. I un equip alacantí, La Nucía, rebrà el
Linares, després d’un esperançador empat a
zero a terres andaluses.
En funció de com acabin els play-off, els
20 integrants del grup tercer de segona
B es podrien completar, o no, amb els
equips aragonesos: l’Ebro, l’Ejea i, potser,
el Tarazona, que lluita amb l’Alavés B per
l’ascens. En tot cas, no hi ha dubte de les
dificultats que trobarà el Badalona havent
d’enfrontar-se al Nàstic, acabat de baixar
de segona, a l’Hércules, el Vila-real B i el
Cornellà, que s’han quedat a les portes de
l’ascens a la categoria de plata, a l’Eivissa
i el Castelló, dos equips amb un pressu-

post molt elevat, als filials del Barça, l’Espanyol, el València i el Llevant i també als
històrics, com el Lleida i Sabadell. Poca
broma.
Els noms definitius se sabran dijous de la
setmana que ve, en l’assemblea general de
la federació espanyola de futbol (RFEF). El
que és segur és que la lliga començarà el
cap de setmana del 25 d’agost i acabarà
el 17 de maig de 2020, i que les eliminatòries d’ascens es disputaran entre el 24
de maig i el 28 de juny de 2020, mantenint
l’actual format. Pel que fa a la copa, competició per a la qual el Badalona està classificat, arrencarà el 18 de desembre, i no a
l’agost. I és que la RFEF pretén impulsar la
participació dels clubs en una nova copa
federació que encara s’ha de concretar.

Foto: Seagull

Fa tot just un any va ser l’Infantil A qui va fer
història al futbol formatiu de les ‘gavines’. El
conjunt blau va assolir una ascensió sense
precedents al Club. Era la primera gran celebració de la pedrera badalonina i l’inici d’una
era gloriosa.
365 dies més tard, ha estat el torn del Juvenil

A. El gran repte per aquesta temporada entre
cella i cella era assolir l’ascens a Primera Divisió, el màxim esglaó a Catalunya. El conjunt que dirigeix Jordi Magro es va plantejar
el salt de categoria per al curs 2019 – 2020.
Dit i fet. Amb una escandalosa puntuació de
76 punts, el Juvenil A del Seagull ha aconse-

guit el seu objectiu, amb un registre estratòsferic de 25 victòries en 28 partits disputats.
Aquesta ha estat la gran gesta al futbol formatiu badaloní, però n’hi ha més. Començant
per dalt de tot, l’Amateur B ha tornat a completar una digna temprada a Primera Catalana, anivellant els registres del curs anterior:

vuitena posició i 36 punts al sarró. Veurem
si a més de consolidar el primer equip a la
Primera Divisió B, n’hi ha la possibiltiat d’engrescar els aficionats del segon equip del
Seagull amb una campanya ilusionant.
Un esglaó per sota trobem el Juvenil B, qui
ha completat un tram final de Lliga prou excelent, amb 6 victòries en 9 jornades i un
global de 37 punts i 12 triomfs. La gran prova del cotó l’ha tinguda l’Infantil A a Primera
Divisió. Repte de màxima exigència per a un
debutant però que s’ha solventat amb escreix. Cinquena posició i 12 dolces victòries
que es tradueixen en una enorma temporada.
Finalment, al replà més baix, hi trobem una
notable segona posició per part de l’Infaitl B
amb 79 punts i 26 victòries a Segona Divisió i una medalla de bronze per a l’ Aleví A
a Segona, amb 55 punts i 18 victòries en 24
partits.
Uns registres globals d’allò més interessant
perquè el Seagull tingui molt a dir a escala
amateur, però també des de la base. El futur
blau es troba en bones mans.
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Damián i Miguel:
‘Llefià, you’ll never walk alone’

Foto: Eloy Molina.

Badalona.
Veure tots els partits del conjunt de Jordi
Souto li ha permès establir amistat amb

els jugadors, qui coneix i li tenen una estima per aquest suport jornada rere jornada.
“La simpatia per part de la plantilla és molt

BÀSQUET COMARCAL

especial i el club m’ha agraït aquest alè
que vull transmetre els jugadors amb una
samarreta signada per tots els jugadors.
Això és molt bonic”.
“Els jugadors de la Llefià són més de barri que no pas els que hi podem trobar a
Primera Divisió. Tenen un altre nivell. Per
a mi això és una afició i quan vaig jubilar-me ho vaig poder compaginar millor”,
afegeix Damián.
El seu nebot Miguel, de 17 anys, encara
viu els partits amb més intensitat des de la
banda. Els gaudeix, els pateix i vibra amb
l’equip. “Tots els partits són molt competitius i els visc amb molta intensitat. Els
meus amics no entenen que em pugui
agradar, el veuen de molt poca categoria”.
Sigui del nivell que sigui, per aquesta
parella d’aficionats la Unificació Llefià és
l’equip del seu barri i amb qui gaudeixen
cada cap de setmana. Perquè no hi ha res
més autèntic i vibrant a defensar els colors
del barri que t’ha vist créixer o forma part
de la teva vida.

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

Les noies tornen a fer escalada

El Club Hoquei Patí Sant Josep Badalona va
celebrar, el passat dissabte, el seu tradicional mundialet. Es tracta d’una trobada final
de temporada en la qual, tradicionalment,
es congreguen tots els jugadors de l’entitat,
amb una sèrie de partidets i activitats paral·leles, en la que també participen pares
i familiars. La gran novetat d’enguany era
l’escenari
La Plana, 27 anys després
El Pavelló de La Plana va ser l’escenari
d’aquest mundialet. “L’Ajuntament ens va
oferir la possibilitat de poder fer alguna
activitat a La Plana. Ens vam plantejar organitzar un torneig, però ens vam decidir
per fer aquesta trobada” assegura el directiu
del club, Francesc Monés. Feia 27 anys que
l’emblemàtica instal·lació no albergava un
partit o activitat d’hoquei patins. En aquella
època existia el Club Hoquei Badalona.
Dèficit d’instal·lacions adequades
Els equips del Sant Josep entrenen i juguen

habitualment a la Zona Esportiva de Can Cabanyes, una pista descoberta que crea moltes dificultats, “el fet de practicar l’hoquei
en una pista exterior i que tampoc reuneix
les millors condicions, ens impossibilita
poder créixer” assegura Monés. El directiu
parroquial recorda que “La Plana és l’únic
pavelló que reuneix les condicions adequades per a la pràctica de l’hoquei, però el fet
d’estar sobredimensionada pel bàsquet i les
condicions en què es troba per la seva antiguitat, fan impossible la seva utilització”.
Monés reconeix voluntat de l’Ajuntament en
els darrers mesos, sense haver pogut trobar
encara la millor solució.
L’estigma de l’hoquei sobre parquet
Des del club indiquen que sempre s’han
trobat amb el missatge que l’hoquei no es
pot realitzar sobre una superficial de parquet perquè el fa malbé “aquest argument
cau pel seu propi pes, quan el millor equip
del món, el Barça, juga al mateix parquet
que el seu equip de bàsquet.

Obertes les inscripcions
per a la 69a Travessia
Nedant de Badalona

els campions dels quatre grups de Segona, el Natzaret va superar el Martinenc a
semifinals (45-56), però va caure en la
final contra el CEEB Tordera en un ajustat
partit (51-57). Amanda Grau va ser la jugadora més ben valorada de la final per part
badalonina, amb 11 punts. Tot i això, tros
de temporada de les de Rubio.
En el cas del Joventut Femení, el sabor ha
estat més aviat agredolç. La temporada va
començar irregular però, de mica en mica,
l’equip verd-i-negre va començar a agafar
velocitat de creuer, fins a arribar al cim de
la classificació i classificar-se per a la F4
sense dificultats. A la fase final, no es va
poder obtenir l’ascens a Copa. Una llàstima. Finalment, l’altre gran equip de la
temporada ha estat la UB Llefià, assolint
l’ascens a Segona després de concloure
en primera posició amb 24 victòries en 24
partits. Una bogeria de temporada.

L’Hoquei Sant Josep treballa, a hores
d’ara, en la captació de nois i noies que
vulguin practicar aquest esport, amb l’ob-

Foto: St Andreu Natzaret.

Una de les tradicions de l’estiu a Badalona
és la Travessia Nedant, la qual arribarà a
la seva 69a edició. El Club Natació Badalona ha obert el període d’inscripcions per
aquesta prova, la qual es realitzarà el 21 de
juliol.
Aquesta travessia tindrà un total de tres recorreguts; el general, amb una distància de
2.400 metres, que tindrà la seva sortida al

Port i arribada davant del CN Badalona; el
popular, amb una distància de 1.000m que
sortirà del Pont del Petroli, i la de menors,
amb una prova de 400 metres que es realitzarà pels voltants del club badaloní.
La primera Travessia Nedant de la història
data del 1931, quedant suspesa entre el
1.966 i 1985 per l’estat de contaminació de
la platja de Badalona.

jectiu de poder disposar de més equips
que contribueixin al creixement d’aquesta
entitat

3 medalles d’or als
Campionats de Catalunya
Sots 16 d’atletisme
Gran paper dels atletes de la UGE Badalona
en el Campionat de Catalunya Sots 16, disputat aquest passat cap de setmana a Lleida
sota una intensa calor. Dos dels atletes badalonins participants, van sumar un total de
3 medalles d’or.
Marc Garcia es va proclamar campió de
Catalunya en dues modalitats; 100 m.ll. i
300 m.ll. Per la seva banda, Laia Zurita, que
fa poques setmanes va rebre un reconeixe-

La temporada de vaques magres de l’any anterior s’ha capgirat
Els tres descensos de categoria que vam
patir en els nivells femenins durant la
temporada anterior (Joventut Femení a
Primera Catalana i Sant Andreu Natzaret i
Minguella a Segona) ha fet un gir de 180
graus i la situació s’ha invertit tan sols un
any després. Sant Andreu Natzaret i Unió
Bàsquet Llefià han estat les dues grans
alegries del curs, amb els seus respectius
ascensos a Primera i Segona Catalana,
respectivament. A més a més, s’ha de tenir en compte la classificació del Joventut
Femení per a la Final A Quatre de Primera,
quedant a les portes de l’ascens a Copa
Catalunya. Una autèntica llàstima. En el
cas del conjunt de Salva Rubio (Natzaret),
l’equip badaloní va finalitzar la temporada
en primera posició. Campió del grup 3 de
Segona amb 26 victòries i tan sols quatre
derrotes. Tot un èxit.
En la F4 de la categoria, on es classifiquen
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L’hoquei patins torna a La Plana
27 anys després

Dos aficionats incondicionals de la Unificació Llefià segueixen l’equip allà on jugui
Des de fa sis temporades, el primer equip
de la Unificació Llefià té un suport molt
fidel. Estem acostumats a veure els familiars dels jugadors que es desplacen allà
on jugui el seu fill, el seu nét o la seva
parella. Però això no sempre succeeix i és
un suport habitual en categories regionals.
Ara bé, que un aficionat segueixi l’equip
del seu barri al camp on hagi de disputar un partit, ja no és tan comú de veure.
D’aquesta espècie, n’hi ha pocs. Però la
Unificació Llefià gaudeix d’aquest privilegi.
En Damián Roman, soci número 47 del
club, és la personificació de la paraula
fidelitat i màxima representació de l’aficionat més pur i sentimental. Des de la
temporada 2012 – 2013, aquest veí del
barri de Llefià ha vist quasi tots els partits – inclosos amistosos a casa i fora –
de la Unificació Llefià, juntament amb el
seu nebot Miguel Martínez. “Diria que
m’he perdut uns tres o quatre partits en tot
aquest temps”, relata Damián al Diari de

Del 28/06 al 04/07/2019

ment de la Federació Catalana d’Atletisme
com a millor atleta de la seva categoria, va
ser campiona als 300 m.ll.. La mateixa atleta badalonina va finalitzar al novè lloc la
prova de 100 m.ll..
En aquest Campionat de Catalunya també
van participar els atletes Eric Rodríguez i
Hugo Habas, els quals van finalitzar 9è i
5è respectivament, a les proves de 300 m
llisos i 1500 m obstacles.
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Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga
Àries (21/3 al 20/4)
En aquests dies, pots veure’t qüestionant l’autoritat per
diferents motius. El trànsit de Mart oposició Plutó, ajuda
a la introspecció i a clarificar cap on vols anar.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
El trànsit del Sol per la Casa III, impulsa la creativitat.
Sents que tens més eines per enfrontar converses difícils i pots interessar-te per l’estudi de noves matèries.

Bessons (21/5 al 21/6)
E Mercuri en aspecte tens a Urà, inclina a renovar idees.
Ja no valen alguns patrons antics de pensament. Interès
en lectures relatives a temes misteriosos i alternatius.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Opció de renovar el cercle d’amistats. Si més no, amb la
Lluna i Urà al sector XI, poden ser dies de molta activitat
grupal. Sigui per amistat, o per objectius comuns.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Mercuri entra al teu signe i proporciona una actitud més
dinàmica. Si habitualment ets una persona reservada,
durant unes quantes setmanes pots mostrar-te més comunicatiu.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Mercuri inicia trànsit per la teva Casa XII, el sector
més ocult. Això pot inclinar que necessitis guardar un
as sota la màniga, per tal de gestionar un assumpte
delicat.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Tens un viatge en ment, i és possible que ja et trobis
preparant les teves vacances. Amb Venus transitant
per la Casa IX, l’amor podria sorgir en el mitjà acadèmic.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Si tens una relació de parella, pot passar per una etapa
de canvis, amb el trànsit d’Urà per la Casa VII, recolzat
pel Sol. Podries viure situacions que ja creies superades.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
El Sol transita per la teva Casa VIII i posa el focus en
qüestions delicades i pots viure una etapa d’obligada
gestió de pors. Venus per la VII, porta nous contactes.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Pots experimentar una etapa que no et donen treva.
Surts d’una i en comença una altra. Tot plegat, col·labora en el teu aprenentatge. Segueixen les oportunitats
laborals.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
La quadratura de Mercuri a Urà, pot fer que experimentis dificultats per fer-te entendre. Especialment,
pel que fa a amb la parella. S’activa un període de
col·laboracions.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Júpiter en trànsit pel teu Mig Cel, inclina a cercar
nous reptes professionals, més enllà del teu entorn
habitual. Però tot plegat, pot demanar que clarifiquis
objectius.

Del 28/06 al 04/07/2019
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