
A l’agost ens 
hi podrem 
banyar
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La descontaminació de la Platja de 
la Marina, a tocar del port, permetrà 
guanyar un nou tram de litoral

En Comú Podem entra 
al govern del PSC, 
que aprova el 
cartipàs municipal de 2 a 5       
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Setmana d’acords a l’ajuntament de Bada-
lona. El PSC finalment ha signat un acord 
de govern amb Badalona en Comú Podem 
que ha escenificat aquest dimecres al Parc 
del Gran Sol. L’alcalde Álex Pastor ha reco-
negut que tenien “com a socis prioritaris” 
als comuns i reitera que a Badalona “s’ha 
acabat aquella política de blocs d’estàs amb 
mi o en contra meva”. Aïda Llauradó, de 
Badalona en Comú Podem, assegura que 
governen “conjuntament, remem a favor, no 
ens barallem” i al PSC li diu que “en aquest 
camí de l’acord, del compromís polític per la 
ciutat ens trobareu”. Pel que fa als eixos de 
l’acord de govern, en destaquen canviar la 
gestió del manteniment de les instal·lacions 
municipals, incrementar la presència poli-
cial i apostar per la figura dels agents cívics, 
millorar els recursos dels serveis socials 

Badalona impulsa una 
administració més moderna i 
amb nous càrrecs directius

o impulsar un pla de xoc pel manteniment 
dels carrers, entre d’altres. Ara, però, el més 
important, i que han acordat no només amb 
Badalona en Comú Podem sinó amb tots els 
grups a excepció del PP és fer una adminis-
tració més moderna i més eficient basada en 
un model organitzatiu gerencial i un equip 
directiu. És l’element més destacable del 
cartipàs municipal que dilluns en un ple ex-
traordinari es va aprovar gràcies a l’acord de 
tots els grups que van donar suport a Álex 
Pastor en la investidura. La incorporació de 
nous càrrecs directius es farà a través d’un 
concurs públic amb l’objectiu de fer més 
àgil l’administració alhora que modernit-
zar-la. Un dels càrrecs més importants serà 
el de gerent que té atribuït un sou de 85.000 
euros bruts anuals, més alt que el del propi 
alcalde de Badalona que està fixat en 61.000 

euros. El gerent serà el responsable de la 
direcció, gestió i control de l’organització i 
de dissenyar i planificar les línies d’actuació 
d’acord amb els objectius polítics establerts. 
Un altre dels nous càrrecs serà el de direc-
tor d’àmbit, amb un sou de 75.000 euros 
anuals i el de director de districte retribuït 
amb 50.000 euros a l’any. La contractació 
d’aquests 11 càrrecs directius han de ser-
vir, segons els responsables municipals, 
per poder actuar d’una manera més ràpida i 
efectiva en el dia a dia de l’Ajuntament. Junts 
per Catalunya i Badalona en Comú Podem 
van destacar, durant el ple extraordinari 
d’aprovació del cartipàs, aquesta “modernit-
zació de l’administració” com un dels grans 
eixos dels propers 4 anys. David Torrents 
parlava de posar l’Ajuntament de Badalona 
“al segle XXI”, un punt de partida per a una Ple extraordinari d’aprovació del cartipàs municipal / Ajuntament de Badalona

El PSC signa un acord de 
govern amb Badalona en 
Comú Podem i rep també 
el suport de Guanyem, ERC 
i Junts per Catalunya per al 
cartipàs municipal

EL PSC CEDEIX A BADALONA EN COMÚ PODEM LES 
COMPETÈNCIES EN DRETS SOCIALS I FEMINISMES

Amb l’acord de govern, Aïda Llauradó, 
de Badalona en Comú Podem, serà la 
1a tinenta d’alcalde i s’encarregarà de 
l’àmbit dels drets socials i feminismes. 
També serà la regidora del districte 3. 
Teresa González del PSC, ho serà del 
districte 6. González serà la segona ti-
nenta d’alcalde i responsable de l’àmbit 
de la salut, l’habitatge i els recursos 
interns. Dins d’aquesta àrea, Andrea 
Zapata serà l’encarregada de l’àrea de 
participació ciutadana i administració 
electrònica amb competències també 
en convivència i gent gran. El 3er tinent 
d’alcalde serà Jordi Subirana. Tindrà 

les competències d’educació, promoció 
econòmica, comerç i turisme. Dins del 
seu àmbit hi treballarà la regidora socia-
lista Helena Bayo, responsable de cul-
tura i esports. Bayo serà la regidora del 
districte 4 i Jordi Subirana del disctricte 
1. I la quarta tinença d’alcaldia és per a la 
mà dreta d’Álex Pastor, Rubén Guijarro. 
És l’encarregat de l’àmbit de seguretat, 
govern i territori amb competències d’ur-
banisme i espai públic. Dins del seu àm-
bit, la regidora dels comuns Rosa Trena-
do serà la responsable de medi ambient, 
desenvolupament industrial i innovació. 
També serà la regidora del districte 2.

Acord de govern dimecres al Parc del Gran Sol / Ajuntament de Badalona
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Els regidors dels 6 districtes de la ciutat
Districte 3 

Aïda Llauradó
Districte 6

Teresa González

Districte 2  
Rosa Trenado

Districte 5  
Andrea Zapata

Districte 1  
Jordi Subirana

Districte 4
Helena Bayo

Foto: UPC

Resoldre la lentitud i la ineficàcia de l’Ajun-
tament de Badalona és una necessitat de-
tectada fa molts anys. En fa més de quinze 
que la Federació d’Empresaris de Badalona, 
per exemple, es queixa del temps que ha 
d’esperar un emprenedor per obtenir una 
llicència d’activitat. Els governs municipals 
han anat passant i ningú no ha posat fil a 
l’agulla fins que s’ha arribat a una situa-

L’estudi del catedràtic de la UPF, Carles 
Ramió, també parlava de clientelisme

Un informe de 2016 ja 
alertava de la lentitud a 
l’Ajuntament

ció límit. Al 2015, el govern de Guanyem, 
Esquerra i ICV-EUiA va marcar-se com a 
objectiu resoldre aquest problema endè-
mic i, per aconseguir-ho, va encarregar 
un estudi al catedràtic de Ciència Política 
i de l’Administració de la Universitat Pom-
peu Fabra, Carles Ramió, tot un expert en 
la matèria. L’informe, a què ara ha tingut 
accés el Diari de Badalona, és demolidor 

Oficines municipals del Viver on treballa el gruix dels treballadors 
públics de l’Ajuntament de Badalona / Arxiu

administració “a la qual li manquen recur-
sos de personal”. Tot i que van aprovar el 
cartipàs les mateixes forces que van facilitar 
l’alcaldia d’Álex Pastor, Guanyem i ERC no 
volen que se’ls identifiqui com els socis de 
govern del PSC. El republicà Oriol Lladó 
deia que aquest vot favorable no era “un xec 
en blanc ni cap acord de governabilitat” i va 
recordar que tot allò que han acordat haurà 
d’anar passant pel ple. Des de Guanyem 
Badalona en Comú, Dolors Sabater parlava 
“d’exercir una oposició responsable” votant 
a favor d’un document que “està basat en la 
reforma de la millora professional de l’admi-
nistració pública”. L’alcalde, Álex Pastor, va 
agrair el suport de tots els grups a excepció 
del PP afirmant que “és una responsabilitat 
compartida” i que espera que en cada ple 
es pugui reflectir aquesta majoria “perquè 
es noti el canvi social i polític” a Badalona.

El PP es queda sol
L’aprovació del cartipàs municipal està divi-
dida en diversos punts i el PP va abstenir-se 
o votar en contra en la majoria d’ells. Aquest 
document estableix el nombre de càrrecs 
de confiança polítics que cada grup tindrà 

durant 4 anys. D’aquesta manera, el govern 
té assignats 17 assessors i els 10 restants 
queden repartits entre els grups municipals. 
Junts per Catalunya i Badalona en Comú 
Podem en tenen un cada un mentre que 
ERC, Guanyem Badalona en Comú, el PSC i 
el PP tenen dos assessors. “És insòlit” deia 
el cap de l’oposició, Xavier Garcia Albiol, 
que ha vist minvar de 4 a 2 el nombre d’as-
sessors del seu grup tenint en compte que 
ha obtingut un regidor més que l’any 2015. 
“Si es pensen que així limitaran la nostra 
acció és que no ens coneixen”, etzibava Al-
biol durant el ple, adreçant-se a tota la resta 
de grups municipals. I és que encara que 
el passat dilluns no hi hagués encara cap 
acord de governabilitat, el líder del PP tenia 
clar que el seu és “l’únic grup de l’oposició” 
assegurant que amb Guanyem i ERC també 
aprovaran el dia a dia del ple. “Seguirem 
fent feina amb menys recursos”, assegura-
va Albiol, “ens posarem al costat dels veïns 
perquè ja hem demostrat que sabem fer 
oposició”. “Els resultats que hem aconse-
guit han estat gràcies a la tasca de govern 
del mandat 2011-2015 i també la tasca des 
de l’oposició”.

Treballadors de Serveis Socials es manifestaven a finals de 2018 per exigir millores laborals / CCOO

i és la base sobre la que s’ha consensuat 
el nou cartipàs municipal. “L’informe Ra-
mió”, com se l’anomena popularment, par-
la obertament de clientelisme i de personal 
triat a dit, una pràctica que era vox populi 
però que difícilment podia quedar-se en 
paper mullat després que un expert posés 
negre sobre blanc i es fes públic part del 
seu contingut. L’informe complet que ara 
publiquem és molt negatiu pel que fa al 
funcionament intern dels treballadors pú-
blics. Ramió diu que el model organitzatiu 
és “caòtic i poc consistent” i excessivament 
burocràtic. Apunta que el sistema està “poc 
preparat per assumir els reptes actuals” i 
“genera escassa confiança a la ciutadania”. 
Afegeix que es treballa “pensant més en 
les dinàmiques internes” que no pas en la 
ciutadania i que hi ha “escassa presència 
de valors públics entre els empleats”. Un 
dels problemes que va detectar el catedrà-
tic és que la plantilla està envellida i amb 
un “insuficient nivell de tecnificació”, és a 
dir, que, sovint, està poc preparada per fer 
determinades tasques. Per a Ramió, una de 
les causes d’aquesta situació, és l’excessiu 
clientelisme. El que popularment es coneix 
com “endollisme” no només és per raons 
polítiques sinó també per deixadesa. És a 
dir, que quan es produïa una vacant sovint 
es contractava donant veus i no pas pels 
mèrits professionals de la persona. També 

l’informe detecta una “desmotivació ge-
neral del personal per manca de lideratge 
institucional o per la politització excessiva 
de l’administració”. Un dels punts que ha 
motivat la decisió de contractar un gerent 
per a l’Ajuntament de Badalona en el darrer 
cartipàs també l’escriu Ramió quan detalla 
“l’absència de sistemes de direcció pública 
i de comandament administratius que or-
denin la institució”, és a dir, falta algú que 
mani i que en sàpiga. En alguna entrevista 
concedida als mitjans locals, l’expert en ad-

ministració pública ha dit obertament que 
a l’Ajuntament de Badalona “no hi hagut 
model perquè ningú no se n’ha preocupat”. 
Ramió ja proposava algunes solucions com 
un nou sistema que rebutgi de forma radi-
cal el clientelisme amb sistemes de selec-
ció de personal basats en els mèrits. De fet, 
Dolors Sabater va arribar a contractar un 
gerent, Carles Arias, al gener de 2016 però 
va deixar el càrrec 6 mesos després perquè 
la plaça mai no es va consolidar. Segons 
fonts de Guanyem, perquè el PSC mai no 

va voler tirar endavant una modernització 
que hagués fet millorar molt la imatge de la 
institució i, per tant, de la nova alcaldessa. 
Ara, Guanyem ho ha posat com a condició 
per aprovar el cartipàs.

L’Ajuntament, en col·lapse
En el seu dia, els sindicats de l’Ajuntament 
van mobilitzar-se, molt molestos per les 
conclusions de l’informe Ramió. Sí que 
coincideixen, però, en què la modernització 
de l’Ajuntament ha de servir, entre d’altres 
coses, per fer menys feixuga la burocrà-
cia. Això resoldria situacions esperpènti-
ques que s’han donat en els darrers anys 
fruit d’un “col·lapse”, com diuen els sin-
dicats. Els mateixos treballadors públics 
es queixaven que  els empleats havien de 
comprar paper de la seva butxaca per a les 
impressores per la lentitud dels tràmits. Per 
posar alguns exemples, els treballadors 
dels serveis socials municipals han de-
nunciat que no podien ajudar les persones 
vulnerables per falta de personal i perquè 
la burocràcia s’eternitza. Segons CCOO, a 
l’oficina de Districte de Sant Roc fa 5 mesos 
que no funciona l’ascensor i hi ha lavabos 
fora de servei des de fa 3. Per no parlar dels 
equipaments esportius, com el Bufalà, que 
va estar prop d’un any sense caldera men-
tre el govern municipal assegurava que ja 
s’havien iniciat els tràmits per substituir-la. 
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A finals del mes de maig van co-
mençar els treballs per descontami-
nar la platja de la Marina, a tocar del 
Port de Badalona i la Mora. Marina 
Badalona, empresa encarregada de 
la zona portuària, és la responsable 
d’aquests treballs. Les previsions 
inicials era poder acabar les obres, i 
obrir la platja, durant aquests darrers 
dies de juliol, però uns imprevistos 
farà retardar fins a mitjans d’agost 
aquesta obertura. El conseller de-
legat de Marina Badalona, Imanol 
Sanz, ha explicat al Diari que “en 
el moment d’avançar en els treballs 

La descontaminació de la platja 
de la Marina podria estar acabada 
durant l’agost

de descontaminació de la Platja de 
la Marina, s’han detectat diferents 
complicacions tècniques. Això ha 
fet retardar la previsió inicial de la 
seva finalització, com ara localit-
zació de restes d’infraestructura de 
subministrament elèctric i  restes 
de construccions de l’extinta fàbrica 
de la Cross“. Segons Sanz, “s’està 
treballant de valent per resoldre tèc-
nicament aquestes nous hàndicaps 
i amb la programació que aquests 
treballs estiguin enllestits a mitjans 
d’agost, però la data exacta no la 
poden assegurar“. De la mateixa ma-

nera, el conseller delegat de Marina 
Badalona també informat que aquest 
procés “implica diferents adminis-
tracions que han d’emetre informes 
per poder avançar”. El conseller 
delegat de Marina Badalona ha asse-
gurat que la platja de la Marina tindrà 
totes les condicions òptimes per ser 
una platja de qualitat. D’altra banda, 
fa temps que els veïns del barri de la 
Mora demanen també la desconta-
minació del solar, a tocar de la platja, 
per poder obrir aquest espai d’accés 
a la zona del litoral i la recuperació 
de la sorra d’aquest tram del litoral.

Imatge actual de les obres de descontaminació de la platja de la Marina

Un estiu més, assignatura 
pendent amb la platja
Ja hem entrat a la canícula de 
l’estiu, i de mica en mica la ciutat 
va alentint la seva marxa. Ha es-
tat un curs intens. Eleccions ge-
nerals, municipals i una situació 
política a Catalunya que continua 
calenta. Arriba l’hora, però, de 
poder desconnectar una mica, 
per la majoria de nosaltres, amb 
les desitjades vacances d’estiu. 
Aquí, a tocar, som uns autèn-
tics privilegiats. Tenim gairebé 
quatre quilometres de platja per 
relaxar-nos, nedar o fer-hi qual-
sevol activitat nàutica. Tot i així, i 
com cada estiu, Badalona té una 
assignatura pendent que no hi ha 
manera d’aprovar; solucionar la 
brutícia i els sòlids flotants del 
nostre litoral. Justament aques-
ta setmana hem tingut diversos 
capítols de bandera vermella, 
amb una platja tancada al bany, 

EDITORIAL

després de les tempestes. Una 
possible solució arribaria amb 
la construcció de més dipòsits 
pluvials, com el situat a l’Estrella, 
que evitaria l’obertura dels so-
breeixidors i l’abocament d’aigües 
residuals, com l’abocament d’ai-
gües residuals al mar, com passa 
actualment. Fa massa estius que 
la platja necessita aquestes obres 
i també afrontar, d’una vegada, la 
reducció imparable de la sorra a 
les nostres platges. Badalona, i 
no és cap novetat, té un potencial 
molt gran al front marítim i la pro-
va d’això la trobem en la quantitat 
de persones que s’han interessat 
en les sortides en esnòrquel, 
organitzades per l’Ajuntament, 
per conèixer el nostre fons marí. 
Aprofitem-ho i també aprofitem 
aquesta època per mirar de viure 
l’estiu i desconnectar. Bon estiu!
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El passat mes d’octubre, diversos veïns del 
voltant del solar de l’Estrella, a Coll i Pujol, 
van observar diversos arqueòlegs en aquest 
espai pendent d’urbanitzar. Ara s’ha conegut 
la troballa d’una antiga vil·la romana al solar 
situat al costat de la Rambla de Sant Joan. 
Justament aquesta setmana, el secretari de 
Territori de la Generalitat de Catalunya, Fe-
rran Falcó, ho confirmava a la tertúlia de la 
ràdio municipal. De fet, en properes setma-
nes, s’ha previst que el Museu de Badalona 
informi dels detalls d’aquesta important 
troballa que podria incloure algunes peces 
destacada de l’època de Bétulo. El solar de 
l’Estrella, pendent d’urbanitzar, ha de reallo-
tjar els afectats pel lateral, al seu pas per 
Sant Crist i també el nou edifici de l’escola 
Ventós Mir.

Troben una 
antiga vil·la 
romana al solar 
de l’Estrella
Properament es 
donaran a conèixer 
els detalls

El nou sistema entrarà en funcionament durant l’any vinent

Des de fa uns dies s’ha instal·lat un equip 
de validació nou a l’estació de metro de 
Pompeu Fabra que es farà servir per fer les 

Comencen les proves de la T-Mobilitat 
a l’estació de Pompeu Fabra

comprovacions necessàries per garantir la 
convivència correcta del maquinari de la 
T-mobilitat amb la funcionalitat del siste-

ma magnètic actual. El nou sistema per-
metrà comprar bitllets de validació sense 
contacte i directament carregant els diners 
des de la mateixa targeta. En total, els 
responsables del projecte preveuen que 
se’n dissenyaren 15.000 màquines, que 
inclouen les validadores a les estacions 
i terminals als mateixos autobusos. La 
nova targeta serà de plàstic, recarregable 
i amb la tecnologia “contactless”, la qual 
incorpora un xip electrònic que es podrà 
implantar tant a la targeta com en altres 
suports, com ara rellotges o polseres. La 
T-Mobilitat, que servirà en tots els siste-
mes de transport públic, substituirà les 
actuals targetes de cartó magnètiques. 
Des de Transports Metropolitans de Bar-
celona reconeixen aquest retard, ja que el 
sistema s’hauria d’haver implantat fa dos 
anys. La previsió, segons TMB, és que 
l’any 2020 entrin en servei aquests nous 
equips de validació. De moment, a l’esta-
ció de Pompeu Fabra ja s’està fent aquesta 
prova pilot.

Nou sistema en proves a l’estació de Pompeu Fabra
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Pastor demana al conseller d’Interior una nova 
Unitat judicial de proximitat per a la Guàrdia Urbana
L’alcalde sol·licita l’arribada de més agents dels Mossos

Imatge de la reunió entre el govern de Badalona i el conseller Buch 

L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha tras-
lladat, aquest dimarts, al Conseller d’Inte-
rior de la Generalitat de Catalunya, Miquel 
Buch, la necessitat de reforçar el servei po-
licial dels Mossos d’Esquadra per millorar 
la seguretat a la ciutat. L’alcalde, que ha es-
tat acompanyat pels Tinents d’Alcaldia Jordi 
Subirana i Rubén Guijarro, s’ha reunit amb 
el titular d’Interior a la seu de la Conselle-
ria i amb el director general dels Mossos 
d’Esquadra, Andreu Martínez. L’alcalde ha 
demanat reforçar i augmentar el nombre 
d’efectius del servei dels Mossos d’Esqua-

dra a Badalona i destinar patrulles ARRO 
als llocs on es faci necessari el control de 
l’ordre públic i, especialment, per a patru-
llar i vigilar les zones d’oci, amb el doble 
objectiu d’incrementar la presència policial 
a la ciutat i millorar la sensació de segure-
tat. L’alcalde de Badalona també ha plantejat 
davant el conseller d’Interior la possibilitat 
de creació de la Unitat de policia judicial de 
proximitat de la Guàrdia Urbana de Badalo-
na. D’aquesta manera la policia local podria 
intervenir més eficaçment en determinats 
delictes de proximitat, com ara investiga-

cions per crema de contenidors o vehicles 
al carrer, furts, estrebades, o altres com 
conreus de droga a pisos o immobles amb 
consum perillosos d’electricitat, de manera 

que Guàrdia Urbana i Mossos col·laborin 
més estretament en la persecució d’aquests 
fets delictius que generen alarma i insegu-
retat ciutadana.

L’empresa Red Eléctrica de España 
(REE), amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Badalona, ha començat les 
obres de connexió entre les subesta-
cions elèctriques dels barris de Canyet 
i les Guixeres. Les obres de les cana-
litzacions subterrànies tenen un termini 
previst d’execució de 18 mesos i s’efec-
tuaran en diverses fases per tal de reduir 
les afectacions al trànsit i minimitzar les 
molèsties al veïnat. La inversió global és 
de 15 milions d’euros.

La Mesa ha acordat aquest dimarts per 
unanimitat atorgar la Medalla d’Honor 
del Parlament al fundador de l’ONG 
badalonina Proactiva Open Arms, Òs-
car Camps, i a la capitana del vaixell 
Seawatch 3, Carola Rackete, a propos-
ta del president del Parlament, Roger 
Torrent. Així ho ha anunciat en roda de 
premsa el mateix Torrent, que ha definit 
els guardonats com a “dos lluitadors 
els drets humans” que es juguen la vida 
per salvar-ne d’altres davant la “inacció” 
dels estats. A finals de juny, el vaixell de 
Proactiva Open Arms va desoir el go-
vern espanyol i va salpar per reprendre 

ARRENQUEN LES OBRES DE CONNEXIÓ ENTRE LES SUBESTACIONS 
ELÈCTRIQUES DE CANYET I GUIXERES

EL BADALONÍ ÒSCAR CAMPS REBRÀ LA MEDALLA D’HONOR DEL 
PARLAMENT 

BREUS

Imatge de les obres de la 
subestació elèctrica

El badaloní  i fundador 
de Proactiva, Òscar Camps

les operacions de rescat malgrat portar 
sis mesos bloquejat al port per ordre de 
l’executiu estatal.
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L’Ajuntament ofereix gratuïtament sortides d’esnòrquel

Els treballs milloraran les condicions dels gossos al centre

Febre per conèixer aquest estiu el fons marí 
de la platja de Badalona

Traslladen part dels gossos del Centre 
d’Animals per les obres de remodelació

A principis de juny, el consistori va propo-
sar per aquest estiu conèixer el fons marí 
de la ciutat amb sessions gratuïtes d’esnòr-
quel. Tot plegat arribava amb el suport de 
l’empresa barcelonina Anèl·lides. La seva 
directora i fundadora, Andrea Comaposa-
da, ha explicat al Diari de Badalona que no 
s’esperaven l’èxit d’aquestes sortides que ha 
superat totes les expectatives inicials. Fins a 
200 persones faran aquesta activitat aquest 
estiu a les platges del Coco, Pont del Petro-
li, Pont d’en Botifarreta i la Barca Maria. Les 
sortides, programades fins l’1 de setembre, 
s’han ampliat per grups, segons ha explicat 
Comaposada, per poder encabir més gent. 

Aquesta segona quinzena del mes de juliol 
han començat les obres del Centre Comar-
cal d’Atenció als animals de companyia del 

Aquesta setmana s’ha obert als ciutadans la 
nova passarel·la a la part baixa del Torrent de 
la Font per millorar l’entorn i la connectivitat 
per als vianants entre els barris de Bufalà i 
Morera. La passarel·la està formada per una 
estructura metàl·lica en forma d’“U” oberta de 
3 metres d’ample, 1,5 metres d’alçada i una 
longitud de 30 metres que salva el desnivell 
del Torrent de la Font i fa més fàcil l’accés als 
instituts de la zona.

Imatge de les sortides amb esnòrquel, aquest estiu, a Badalona / Anèl·lides

Imatge del Centre d’Animals de Companyia del Barcelonès

A més, actualment hi ha llista d’espera per 
poder viure aquesta experiència en esnòr-
quel. L’empresa, gràcies al suport de l’Ajun-
tament, ofereix tot el material gratuïtament 
per poder viure l’experiència i fins i tot una 
càmera aquàtica per poder captar totes les 
espècies que podem trobar al nostre litoral. 
A més, amb aquest material, podrà realit-
zar-se un estudi de la biodiversitat de la 
nostra costa, segons han explicat des de 
l’empresa Anèl·lides. Per poder fer aquestes 
sortides, que poden fer-se en família, s’ha 
de ser major de 8 anys i saber nedar. Els or-
ganitzadors no descarten poder seguir fent 
aquestes sortides properament.

Barcelonès, ubicat a Badalona. Els treballs, 
que tenen una duració de tres mesos, obli-
garan a reallotjar provisionalment a la ma-

jor part dels animals del centre durant un 
període de dos mesos, període en el qual 
s’actuarà a patis i boxes. La Fundació DAI-
NA s’encarregarà d’aquest servei que inclou 
el trasllat i l’acolliment temporal en un cen-
tre ubicat a Vilassar de Dalt. Les millores al 
centre instal·lar tendals retràctils per gene-
rar zones d’ombra als patis, renovació de la 
instal·lació elèctrica, la xarxa d’abastament 
d’aigua, la xarxa soterrada de clavegueram 
i la instal·lació informàtica,  el camí d’ac-
cés al Centre en el punt d’encontre entre els 
paviments d’asfalt i de terra i la renovació 
dels boxes, entre d’altres millores. Durant el 
període de les obres, segons ha anunciat el 
Consell Comarcal, queda garantida la con-
tinuïtat dels diferents serveis que es presten 
des del CCAAC, tot i que hi haurà petites 
afectacions.

S’obre la nova 
passarel·la 
al Torrent 
de la Font

Nova passarel·la
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Atrapats en les feines d’estiu

Foto: @msubirats

Foto: Ángela Vázquez

Estiu és igual a vacances, desconnexió i pla-
tja. L’estiu té un color groc i el poder de fer 
que el temps es pari i, a la vegada, passi més 
ràpid del que voldríem.
Aquesta sensació, no obstant, no és igual per 
a tothom, ja que el privilegi de la relaxació 
està a l’abast d’uns, però s’escapa d’altres.
La famosa campanya d’estiu de cada any és 
coneguda per donar treball a milers de per-
sones. Són els coneguts “treballs d’estiu”. 
Treballs temporals que duren tota la tem-
porada, normalment de juny al setembre, i 
permeten guanyar diners durant 3 mesos a 
aquests treballadors temporals.
No obstant això, els terme més conegut i 
que més s’associa a aquesta feina és el de 
precarietat. Llargues hores diàries treballant 
per un sou baix mentre molta gent es troba 
de vacances.

Turisme i hostaleria, els demandants 
principals
A Espanya, es preveu la contractació de 
gairebé 1 milió i mig de persones aquest 
estiu. Tan sols a Catalunya se signaran fins 
a 258.038 contractes en tota la temporada 
estival. Segons Grup Adecco, els sectors 
de turisme i hosteleria seran els principals 
impulsors de l’ocupació durant els mesos 
d’estiu. L’activitat turística, per la seva banda, 
també fomentarà treball en altres sectors com 
a serveis o logística. Totes elles ocupacions, 
com podem observar, de cara al públic.

Salvament a la platja 
El sector del socorrisme és un tipus de treball 
d’estiu que requereix la presència dels salva-
vides a les platges. Acostumen a ser-hi abans 
de la revetlla de Sant Joan i es queden fins a 
finals del mes de setembre. 8 hores diàries 
amb 1 dia, com a màxim, de festa a la set-

mana. “Ara, la situació ha millorat una mica. 
Els sous són més equitatius i ens trobem en 
millors condicions, però continua sent un 
treball molt sacrificat”. David, socorrista a les 
platges de Badalona, porta 2 anys passant els 
estius damunt de la cadira on s’ha d’anar al-
ternant amb els seus companys. “Hi ha zones 
de platja a les que no arribem perquè som 
pocs. Els qui manen aquí són els diners i això 
repercuteix en els punts descoberts que hi 
queden perquè no volen pagar a tants soco-
rristes”. Aquesta competència de la que parla 
David és responsabilitat dels Ajuntaments i 
plataformes com SOS Socorristes o la UGT 
de Catalunya ja porten un temps denunciant 
la situació del sector. Xavi, socorrista a Mont-
gat, afegeix una altra dada: al juny i al setem-
bre la vigilància a la costa d’aquella zona es 
només als caps de setmana. Tot això compor-
ta unes conseqüències que es van agreujant 

a mida que passa el temps: la precarització 
laboral dels salvavides fa que ningú vulgui 
treballar d’això, ja que no comporta cap reco-
neixement o valoració.
Un sector, per tant, que s’ofega any rere any i 
es troba amb manca de recursos i de perso-
nal ja que, de 1.200 socorristes que es troben 
a les platges de Catalunya, farien falta 300 
més per garantir una màxima seguretat.

Altres feines 
“Una de les coses més dolentes d’això és que 
veus que hi ha sol, fa bon temps, els teus 
amics es van a la platja... i tu no pots”, diu 
Aarón, monitor durant les setmanes de juliol 
en un casal d’estiu de bàsquet. Té 22 anys i 
porta 3 anys col·laborant en les tasques del 
casal, un altre sector de feina per la que molts 
joves es decanten quan arriben les vacances. 
“Del que t’has de mentalitzar és que no és un 

Molts joves de Badalona aprofiten l’estiu per treballar

treball a llarg termini. Tampoc pots dependre 
de la remuneració que guanyis durant aquest 
temps. Cal que t’ho agafis, de vegades, com 
un hobbie per a poder gaudir-ho”.
Treballar amb nens és un de les principals 
ocupacions estiuenques que acostumen a 
ocupar els estudiants que busquen estalviar 
una mica de diners durant aquests mesos. 
“Normalment som joves el que fem aquest 
tipus de feina perquè també estem més a 
prop de l’edat dels nens que algú de 50 anys. 
Podem arribar a entendre’ns millor”.
La precarietat i les llargues jornades de tre-
ball, per tant, són característiques d’aquestes 
feines estiuenques. A aquests dos exemples 
en sumem un altre: l’hostaleria.
Des del Diari de Badalona, hem parlat amb 
la Marina, que ha començat fa escassament 
un mes a treballar de cambrera al Passeig 
Marítim de Badalona amb la finalitat, se-
gons ella, de continuar pagant-se la uni-
versitat. “Estudio ADE i necessito diners per 
finançar-me-la. Visc aquí a Badalona i això 
em queda molt a prop de casa”. Marina és 
una de les diverses cambreres joves que es 
poden veure al llarg del Passeig. “La veri-
tat és que la majoria som estudiants, però, 
sincerament, cada cop se’ns exigeix més 
treball per menys diners pel simple fet de 
ser joves”. 

Joventut i temporalitat
El que queda clar és que, a llarg termini, 
aquestes feines no desapareixeran perquè 
continuaran existint joves que acceptin 
aquestes condicions.
De totes maneres, la part positiva és que es 
genera una quantitat de treball molt gran que 
ajuda a moltes persones a estalviar una mica 
de diners. 

Tan sols a Catalunya 
se signaran fins a 
258.038 contractes 
en tota la temporada 
estival

La precarietat i les 
llargues jornades 
de treball són 
característiques 
d’aquestes feines
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Els teatres municipals avançaran 30 min.
les seves representacions de vespre
Obres d’èxit arribaran a Badalona durant la tardor 

S’ha preparat un 
Correbars per aquest 
divendres

El Zorrilla, el Principal i el Blas Infante ja 
tenen a punt la programació artística del da-
rrer trimestre de l’any. Una de les novetats 
destacades serà l’avançament de l’horari de 
les funcions, de les 21h a les 20:30h, des-
prés d’una enquesta feta als espectadors. De 
l’àmbit teatral la programació arrencarà amb 
l’obra “L’habitació del costat, amb la direc-
ció de Julio Manrique, que serà representa-
da al Zorrilla el dia 27 de setembre. Durant 
el mes de novembre, en concret el 16, el 
Zorrilla serà l’escenari de l’obra “Cinco ho-
ras con Mario”, de Miguel Delibes. Durant 
el desembre, el 14, serà representada l’obra 
“Shirley Valentine” de Willy Rusell amb 
Mercè Aránega. També destaca l’arribada a 
Badalona, abans de Nadal, de Cristina Cle-
mente i Marc Angelet amb l’obra “Lapònia”. 
De l’àmbit musical destaca l’actuació del 
grup “Gema 4” que celebrarà a Badalona els 
seus 25 anys de carrera, el dia 5 d’octubre 
al Zorrilla. D’altra banda, pels més petits, el 
13 d’octubre actuarà a la ciutat la cantant 
infantil Dàmaris Gelabert. Pels més petits, 

el diumenge 15 de desembre, en diferents 
sessions durant el matí, la companyia “La 
Petita Malumaluga” oferirà el seu especta-
cle “My Baby is a Queen”. D’altra banda, el 
teatre Blas Infante serà l’escenari, el 25 de 
novembre, dels monòlegs de David El Gua-

Mercè Aránega i Dàmaris Gelabert actuaran aquesta tardor a Badalona 

po amb l’espectacle “Que no nos frunjan 
la fiesta 2”. Podeu consultar la resta d’es-
pectacles al web dels teatres municipals de 
Badalona, www.teatrezorrilla.cat. La propera 
setmana ja estaran disponibles les entrades 
i abonaments. 

Després de tres mesos de festes majors pels 
barris de Badalona, l’associació de veïns de 
Lloreda serà l’encarregada de tancar aquest 
cicle aquest mateix cap de setmana. A Lloreda, 
les festes començaran aquest mateix diven-
dres amb la sisena edició del Correbars, que 
començarà a les 19:30h, des de la plaça de la 
segona República. El Correbars s’acabarà cap 
a la mitjanit amb la música del dj Toni Sonti. 
Aquest dissabte al matí, a partir de les 9h, hi 
haurà el torneig de futbol i el torneig de petan-
ca. A les 10h, arrencarà a la plaça de la Sego-
na República amb una gimcana infantil. A la 
tarda, a les 19h, hi haurà música de ball i més 
tard un sopar popular. A les 23h, començarà 
el concert amb els “Duo whats up”. De cara a 
diumenge seguirà el torneig de petanca. Amb 
aquests actes, Badalona tanca tres mesos de 
festa a pràcticament tots els barris. 

Lloreda tanca 
les festes 
majors dels 
barris
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Durant les dues darreres setmanes s’ha omplert de públic el port

La dansa i l’òpera tanquen les setenes 
Nits d’Estiu al Port de Badalona

Després de quatre sessions, 
amb un gran nombre de públic, 
les Nits d’Estiu del Port de Ba-
dalona arriben al final amb les 
dues darreres sessions, aquest 
mateix divendres 19 de juliol i 
dissabte, 20 de juliol. La pri-
mera estarà dedicada a la dan-
sa amb la Jove Ballet Clàssic 
Badalona& Friends. L’especta-
cle aplega el Jove Ballet amb 
ballarins professionals que 
són a diferents companyies 
d’arreu, nacionals i europees, 
que han estat alumnes de l’Es-
cola de Dansa Marisa Yudes o 
membres del Jove Ballet en el 
seu període de formació.

Òpera per tancar el festival 
d’estiu del Port
Aquest dissabte, el festival 
Nits d’Estiu al Port de Badalo-

Imatge d’arxiu de les Nits del Port de Badalona 

na clourà amb òpera amb joves 
promeses de la lírica a Cata-
lunya, cantants habituals de la 
temporada d’òpera al Palau de 
la Música. Es tracta d’Ana Mar-
tínez, Vanesa Cañizares, Alba 
Martinez, Nestor Losan, Anto-
nio Fajardo i  Sergi Giménez, 
amb Juli Rodriguez al piano i 
amb la direcció i presentació 
d’Angela Lorite, (directora ar-
tística i musical del concert) El 
repertori, fresc i variat va des 
de joies de la sarsuela catalana 
de Cançó d’Amor i de Guerra 
o de l’espanyola com Doña 
Francisquita, a temes com My 
Way o New York. Una oportu-
nitat única  de gaudir el recital 
arran de mar. Els dos especta-
cles començaran a les 22h, i 
com sempre, l’accés és lliure 
i gratuït.

Entitats com l’associació de veïns del Centre 
i Canyadó han preparat, per aquests dies de 
juliol, activitats culturals per refrescar l’agen-
da de la ciutat. En el cas de l’entitat veïnal 
del Centre han preparat un cicle de “Vespres 
a la fresca” al badiu de l’associació del ca-
rrer Sant Miquel, 34. El proper dimarts serà 
el torn del concert de la Júlia Villaroel, de 
l’Associació de la Guitarra de Badalona, a les 
20h i el dia 27 de juliol el protagonista serà el 
badaloní Lluís Platero que portarà a l’entitat 
l’espectacle “Cançons per a la mar” amb la 

La Unió Gimnàstica i Esportiva, entitat creada 
el 1926 per fomentar l’esport, i en especial 
l’atletisme, fa donació del seu arxiu històric, 
que inclou tant documents com fotografies, 
al Museu de Badalona. Amb aquest motiu, 
aquest mateix dijous 18 de juliol, va tenir 
lloc al Museu (espai Termes-Decumanus) la 

col·laboració d’en Toni Forteza i la Bea Ruiz. 
El concert començarà a les 19:30h El mateix 
Platero ofereix recitals, també aquest juliol, 
els dissabtes al vespre al Racó d’en Gual de 
la Rambla. D’altra banda, l’entitat de veïns de 
Canyadó ha preparat, per primera vegada, 
el cicle “Nits d’Estiu a Canyadó”. Després 
d’una sessió de cinema a la fresca, el passat 
dissabte, amb el film “Campeones”, el diven-
dres 26 de juliol s’ha programat l’actuació del 
cantautor Ofo Sánchez. El recital començarà 
a les 22h a la Masia de Can Canyadó.

formalització de la donació, en una trobada 
oberta al públic. L’acte va comptar amb la 
presència de David Gallego, president de 
l’entitat, i d’Oriol Lladó, periodista i autor 
del llibre Això és afició. Unió Gimnàstica de 
Badalona, 75 anys d’història (2003), que va 
oferir una breu xerrada sobre l’entitat. 

El badaloní Lluís Platero ofereix diversos recitals aquest estiu a Badalona

Imatge d’arxiu de la Unió Gimnàstica de Badalona 

Les entitats veïnals organitzen 
activitats estiuenques 
durant aquest juliol

Donació de l’arxiu 
de la Unió Gimnàstica 
al Museu de Badalona

Aquest dissabte, 20 de juliol, arribarà la 
tercera edició del Bujardrock a la Nau 
3 de l’Escorxador, del barri de la Salut. 
El certamen vol ser un homenatge i 
memòria d’Andrés Bujardon. El festival 

El Círcol, a través de la secció de Soca-Rel 
i l’Associació Cultural Caracola organitzen 
aquest diumenge 21 de juliol d’11 a 14h als 
Jardins Pou de la Figuera de Barcelona un 
homenatge a Xesco Boix per commemorar 

La darrera sessió del Cinema Lliure a la 
platja del pont del Petroli serà aquest di-
vendres, 19 de juliol. Per aquesta darre-
ra projecció s’ha triat el film “Bienvenida 
a Montparnasse”, a partir de les 21h. El 
film narra la vida de la Paula, una jove 
que busca el seu lloc en el món després 
d’una decepció amorosa. Abans serà 
projectat un curt per totes les persones 
que s’apleguin a la platja badalonina.

III EDICIÓ DEL BUJARDROCK AL BARRI DE LA SALUT

DARRERA SESSIÓ DEL CINEMA LLIURE A LA PLATJA

35 ANYS SENSE XESCO BOIX

BREUS

comptarà amb les actuacions dels grups 
Yeyi y la Banda, Tocho, Pycaya i Alyan-
za. L’entrada per aquesta tercera edició 
del Bujardrock és lliure i l’accés serà per 
l’entrada habitual de l’Escorxador.

el 35è aniversari de la mort d’aquest mú-
sic referent de l’excursionisme i l’Esplai a 
Catalunya. Una de les persones que par-
ticiparà activament en aquest homenatge 
serà el badaloní Joan Giralt. 

Imatge de la pel·lícula 
“Bienvenida a Montparnasse”
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Nikos Zisis agafa el timó
del nou projecte verd-i-negre
“Ajudar els joves serà una de les meves responsabilitats”, afirma el base grec

Nikos Zisis, aquesta setmana a l’Olímpic. / Penya.com

La Penya ja té relleu per a Nico Laprovittola. 
El club va confirmar  dilluns el fitxatge del 
veterà base grec Nikos Zisis, que ha signat 
per dos anys, fins al 30 de juny del 2021. 
Zisis (1m95), que a l’agost farà 36 anys, 
és un jugador amb una llarga trajectòria al 
bàsquet europeu i un palmarès extraordina-
ri. Medalla d’or amb Grècia a l’Eurobasket 
del 2005 i campió de l’Eurolliga amb el 
CSKA l’any 2008, entre molts altres títols, 
actualment estava jugant al Brose Baskets, 
equip amb qui va guanyar la Copa d’Ale-
manya el curs passat. Un triple seu va ser 
el que va decidir la gran final. 
Zisis ve a Badalona per aportar la seva ve-
terania i el seu lideratge a un grup jove. El 
seu mestratge ha de ser clau per ajudar en 
la formació d’alguns dels joves valors del 
planter verd-i-negre, com Arturs Zagars i 
Neno Dimitrijevic.
“Ajudar-los serà una de les meves respon-
sabilitats”, ha afirmat el nou base verd-i-
negre, que aquesta setmana ja ha visitat 
l’Olímpic (ha vingut a Badalona a buscar 
casa i escola pels seus fills) i s’ha mostrat 

molt il·lusionat davant d’aquesta nova eta-
pa a la Penya: “Estic molt content per tenir 
aquesta gran oportunitat a la millor lliga “Dimitrijevic i Zagars 

són dos grans 
jugadors amb molt 
potencial, així que 
miraré d’ajudar-los, 
ser un exemple 
i ensenyar-los la 
mentalitat correcta 
per millorar”

2014) i al Fenerbahçe (2014-2015), abans 
d’aterrar Brose Baskets d’Alemanya, on ha 
jugat les últimes quatre temporades (2015-
2019). El curs passat va fer 7,1 punts, 4,1 
assistències i 9,2 de valoració per partit.

LA PENYA, UN DELS PRETENDENTS PER
ACONSEGUIR LA CESSIÓ DE PREPELIC (MADRID)

NIkos Zisis, que serà el primer juga-
dor grec en la història del Joventut,  
és el segon reforç de la Penya de 
cara a la temporada vinent, rere el 
pivot Alen Omic. Per tancar la planti-
lla falta un exterior i un cinquè pivot. 
En els darrers dies ha entrat en esce-

na la possibilitat que l’escorta eslovè 
Klemen Prepelic (Real Madrid) pugui 
acabar vestit de verd-i-negre. La Penya 
és un dels equips que s’ha interessat 
per aconseguir la seva cessió, junta-
ment amb el Saragossa i el San Pablo 
Burgos.   

d’Europa i en un club històric com el Joven-
tut. Espero ajudar l’equip a complir els seus 
objectius”. El director esportiu Jordi Martí, 
pel seu cantó, creu que el jugador grec és 
un valor segur: “Ens donarà molta expe-
riència i ambició i ve a identificar-se en un 
projecte de club de planter que l’apassiona. 
Vol competir, jugar minuts de nivell i donar 
un cop de mà als joves. És un model de ju-
gador que encaixa perfectament a la Penya”.
Zisis es va formar a les categories inferiors 
de l’AEK d’Atenes, equip amb el qual va de-
butar com a professional l’any 2000 i on va 
jugar durant cinc temporades (2000-2005). 
Acabada la seva trajectòria a l’AEK, el grec 
va jugar a tres dels equips més poderosos 
d’Europa, el Benetton de Treviso (2005-
2007), el CSKA de Moscou (2007-2009) i 
el Montepaschi de Siena (2009-2012). Zi-
sis, a més, també compta amb experiència 
a la Lliga Endesa, ja que l’any 2012 va fitxar 
pel Bilbao Basket. Després del seu periple 
per l’ACB va anar a l’Unics Kazan (2013-

Darussafaka, Unics Kazan, Cedevita Olimpija, 
Brescia i Nanterre, rivals del Joventut a l’Eurocup
La primera fase de la competició arrencarà el 2 d’octubre

El Joventut ja sap quins seran els seus 
rivals en la primera fase de l’Eurocup. En 
el sorteig que va tenir lloc a Barcelona, els 
de Carles Duran van quedar enquadrats en 
el Grup C, amb el Darussafaka (Turquia), 
l’Unics Kazan (Rússia), el Cedevita Olimpija 
Ljubljana (Eslovènia), el Germani Brescia 
Leonessa (Itàlia) i el Nanterre 92 (França). 
Un grup complicat però alhora atractiu, 
amb rivals de renom a Europa, on la Penya 
buscarà assolir una de les quatre primeres 
places per classificar-se per al Top 16. 
La competició començarà el dimecres 2 
d’octubre i la Penya, en el seu retorn a les 
competicions europees, debutarà a la pista 
del Nanterre francès. El primer partit a casa 
arribarà una setmana més tard, el dimarts 
8 d’octubre, quan els badalonins rebran 
a l’Olímpic el Germani Brescia Leonessa 
italià. El Joventut disputarà quatre dels pri-
mers sis enfrontaments a l’Olímpic, on tots 
els partits començaran a tres quarts de nou 
del vespre. 
“Tots els nostres oponents són d’alt nivell, 

però tindrem les nostres opcions de poder 
avançar cap al Top 16”, va apuntar el presi-
dent Juanan Morales després de conèixer la 
composició del grup, destacant també que 

Els quatre grups. / Eurocupbasketball.com 

“per l’Olímpic passaran molts bons equips”. 
D’altra banda, durant el sorteig el president 
de l’Eurolliga, Jordi Bertomeu, va confirmar 
oficialment que aquesta temporada vinent 

els dos finalistes de l’Eurocup  aconsegui-
ran el bitllet per jugar l’Eurolliga el curs 
següent. Fins ara només l’equip campió 
obtenia  plaça en la màxima competició 
europea.

EL CALENDARI EUROPEU

J1: Nanterre 92 – CJB (2 oct.)

J2: CJB – Brescia  (8 oct.)

J3: CJB – Darussafaka (16 oct.)

J4: Unics Kazan – CJB (23 oct.)

J5: CJB – Cedevita (29 oct.)

J6: CJB – Nanterre (6 nov.)

J7: Brescia – CJB (12 nov.)

J8: Darussafaka – CJB (20 nov.)

J9: CJB – Unics Kazan (11 des.)

J10: Cedevita – CJB (18 des.)
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Badalona és més bressol: NextMVP
Si hi ha alguna cosa que és inqüestio-
nable és que Badalona és el bressol del 
bàsquet a Europa. El percentatge de ju-
gadors de l’esport de la cistella per metre 
quadrat és molt gran. I no només és pel 
fet de tenir un club com el Joventut, re-
ferència mundial, no només pels molts 
clubs i entitats de la ciutat sinó sobretot 
perquè, com deia Zeljko Obradovic, a Ba-
dalona el bàsquet és una forma de vida. 
Però l’arribada de la pista de bàsquet 

NextMVP, amb Junama Fernández, Josep 
Maria Guzmán i Ricky Rubio com a socis, 
ha donat un impuls més a la ciutat. Venen 
jugadors NBA a entrenar-se i és habitual, 
com va passar ahir, que es faci una pa-
txanga on hi hagi en el mateix recinte 
Satoransky, Raül López, Heurtel, Ribas, 
Oriola, els germans Ricky i Marc Rubio, 
Ibaka, Forcada... Cap ciutat d’Europa té 
això. NextMVP ha fet encara més bressol 
del bàsquet a Badalona.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Canonge Baranera, 45
08911 Badalona

elvermut45@gmail.com

ESPECIALISTES 
EN ANELLS DE PROMESA
LES ÚLTIMES TENDÈNCIES

I ELS MILLORS PREUS
DISPOSEM DE TALLER DE JOIERIA 

I DE REPARACIÓ DE TOTES LES MARQUES DE RELLOTGES

-GARANTIA DE QUALITAT-

Joieria · Rellotgeria
Guifré, 82 · 93 397 71 56
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La Lliga ACB 2019/2020
començarà el 24 de setembre
Abans, però, la Penya afrontarà la Lliga Catalana, que enguany es disputarà a Badalona

El calendari de la pròxima temporada va 
prenent forma i aquesta setmana l’Assem-
blea General de l’ACB, celebrada a Barcelo-
na, va aprovar les dates de la Lliga Endesa 
2019/2020. La temporada regular començarà 
entre setmana i els partits de la primera jor-
nada es jugaran en quatre dies, entre el 
dimarts 24 de setembre i el divendres 27. 
Sense treva, la segona jornada se celebrarà 
tot seguit, el cap de setmana del 28 i 29 de 
setembre. 
L’última jornada de la primera volta tindrà 
lloc l’11 i 12 de gener, mentre que la darrera 
jornada de la temporada regular arribarà el 9 
i 10 de maig. Entremig hi haurà la gran cita 
de la Copa, que el curs vinent aterrarà de nou 
al Martín Carpena de Màlaga entre el 13 i 16 
de febrer. 
El tret de sortida del nou curs ACB, però, el 
donarà un any més la Supercopa, que en-
guany se celebrarà a Madrid, al WiZink Cen-
ter, els dies 21 i 22 de setembre. Els quatre 
equips que disputaran la Supercopa seran el 
Madrid (campió de l’ACB), el Barça (campió 
de la Copa), el València Basket (campió de 
l’Eurocup) i el Montakit Fuenlabrada, que 
completarà el quadre del torneig com a con-
junt amfitrió. 
Pel que fa als “playoffs” pel títol de l’ACB, co-
mençaran el 12 o 13 de maig, depenent de la 
presència o no d’equips de l’ACB a la Final a 

Quatre de l’Eurolliga, que avança dates. Com 
a molt tard, la Lliga Endesa finalitzarà el 12 
de juny a causa de la disputa del Preolímpic.
L’assemblea de l’ACB, d’altra banda,  va fer 
oficial el retorn a la lliga del Betis i del Bilbao 
Basket, dos clàssics de la competició que 
tornen a la màxima categoria.

Semifinal amb el Barça
Aquest dijous, a més, s’ha confirmat que la 
40a edició de la Lliga Catalana ACB es dis-
putarà a l’Olímpic de Badalona. Serà el primer 
compromís oficial per a la Penya, els dies 9 
i 11 de setembre. El dilluns 9 es jugaran les 
dues semifinals, que ja estan decidides un 

cop fet el sorteig. Obriran el foc el Morabanc 
Andorra, vigent campió del torneig, i el BAXI 
Manresa (19h), mentre que el Joventut i el 
Barça disputaran la segona semifinal a les 
21.15h. La final tindrà lloc la Diada de l’11 de 
setembre a les 12h. Tots els partits s’emetran 
en directe per Esport3.

La LEB Plata ja té calendari
i el Prat s’estrenarà a la pista del Benicarló 
El vinculat de la Penya jugarà a la conferència Est, on hi ha tots els catalans

Dani Miret, que seguirà un any més al capdavant del vinculat verd-i-negre. / CB Prat

El calendari de la LEB Plata ja està definit. 
Tots els equips catalans (el Prat, el Bàsquet 
Girona, el Barça B, l’Hospitalet i el Pardin-
yes) estaran enquadrats en la conferència 
Est i tindran com a rivals al Múrcia, el 
Menorca, La Roda, el Villarobledo, l’Arcos 
Albacete, el Benicarló i el Gran Canària, que 
tindrà filial a la categoria i suposarà el des-
plaçament més llarg. La competició arren-

carà el 21 de setembre i el Prat de Dani Mi-
ret debutarà a la pista del Benicarló, equip 
que puja des de la lliga EBA. El primer partit 
a casa dels potablava serà contra el Gran 
Canària, el 28 de setembre. La primera fase 
es tancarà el 15 de febrer i els sis millors 
de cada conferència lluitaran per l’ascens 
(hi haurà tres places per pujar a la LEB Or), 
mentre que els sis últims ho faran per la 

permanència. 
El Prat, d’altra banda, segueix afegint peces 
a la seva plantilla i ha fitxat el base Carles 
Marzo, format a les categories inferiors del 

Barça i que el curs passat va jugar al Bàs-
quet Navarra, i l’aler croat Leo Cizmic, que 
prové del Girona. Dani Miret, d’altra banda, 
tindrà d’ajudant Raül Laita, extècnic del Vic.
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Juanma Pons: “Sabia que, tard o d’hora, 
acabaria entrenant el Badalona”

Foto: Eloy Molina

Des de la tarda d’aquest dimecres, el 
Badalona 2019/20 treballa a les ordres 
de Juanma Pons, l’entrenador que no 
amaga la seva il·lusió de caminar amb 
el club escapulat cap al futbol profes-
sional. Hem volgut conversar amb ell 
en l’inici d’aquest camí.

- El seu fitxatge s’ha fet esperar. Com 
ha viscut l’espera?
- Amb tranquil·litat, perquè sabia que arri-
baríem a bon port. Tenia la sensació que 
estava predestinat, abans o després, a ser 
l’entrenador del Badalona.

- No es pot dir que no hagi tingut pa-
ciència.
- Quan vaig deixar de jugar, vaig treballar 
en el futbol base del Marianao Poblet i de 
l’Espanyol. Després, vaig entrenar el Gavà 
i el vaig portar a segona B. En sortir d’allà, 
sentia que el Badalona era un club perfecte 
per seguir creixent, però aquí estava Ma-
nolo González, que ho estava fent molt bé. 
Calia paciència i esperar el meu moment. 
En tot cas, sempre he tingut la sensació que 
acabaria entrenant el Badalona. Per sort, 
aquí estic.

- Si no hagués tingut l’oportunitat 
d’entrenar el Badalona, hauria deixat 
igualment el Mallorca?
- Si. Fa molt de temps que vaig decidir 
deixar de dirigir el futbol base del Mallorca 
perquè volia entrenar. A primers de maig ho 
vaig fer oficial i, quan va acabar la tempora-
da, vaig comunicar al president del Badalo-
na que estava plenament disponible.

- A segona B només ha entrenat cinc 
partits, amb el Gavà...
- Uns argentins van aconseguir la propietat 
del club i van portar a Òscar Mena des-
prés de cinc jornades. L’equip, que havia 
fet jo, va acabar baixant en els despatxos, 
perquè el president no va liquidar el deute 
que hi havia, però esportivament va quedar 
ben classificat, en la meitat de la taula. Jo 
només vaig poder dirigir els primers cinc 
partits que, a més, van ser contra rivals 
molt durs: vam perdre contra l’Hércules i 
vam empatar contra el Vila-real B, l’Atlètic 
Balears, l’Alcoià i el Mallorca B.

- Així podrà guanyar el seu primer 
partit a segona B amb el Badalona...
- Exacte, he, he.

- De fet, vostè no amaga que vol 
créixer en el Badalona i, alhora, fer 

créixer el Badalona.
- Aquesta és la idea, compartida amb el 
president. Creiem que tenim les eines, que 
disposem d’un gran estadi i que la ciutat 
és prou gran per a aspirar a pujar de cate-
goria. A més, som l’equip del grup tercer 
que més anys seguits acumula a segona B. 
Crec que hem de ser ambiciosos i, alhora, 
prudents. Pensi que hem començat a tre-
ballar en la confecció de la plantilla el 9 
de juliol.

- Anem tard?
- A aquestes altures molts dels millors ju-
gadors ja estan compromesos. Ens hauria 
agradat comptar, per exemple, amb Alba-
rrán i Néstor Albiach, però no ha pogut ser 
i hem portat Iván Malón i Máyor, que també 
tenen bon nivell.

- Però així va ser també l’any passat.
- Si, també tenim en compte que dispo-
sarem del mercat de gener. En fi, hem de 
treballar sense pressa i sense pausa.

- No va tenir cap dubte en la renova-
ció de Morales, oi?
- Li tinc molt afecte com a persona, vam 
ser companys dues temporades en el Sant 

Andreu, però també el valoro com a juga-
dor. Té 42 anys, però l’he vist en tots els 
partits de la temporada 2018/19 i ha estat 
incommensurable moltes vegades. Guan-
yem un gran porter amb la seva renovació.

- L’equip va jugar molt bé en la sego-
na part de la temporada i va deixar 
un molt bon regust. Ha pogut veure 
algun d’aquests partits?
- Van desplegar un molt bon futbol, com-
binant i fent el camp gran. Hi havia un ju-
gador, com és Néstor Albiach, que donava 
molta llum, i un bloc de futbolistes vete-
rans, com són Robusté, Moyano, Valentín 
i el mateix Morales, que proporcionaven 
molta solidesa.

- Pelón, Máyor, Iván Malón, Álex Sán-
chez i Kilian Durán són els primers 
fitxtages que s’han anunciat. A Kilian 
i Álex Sánchez ja els coneixem, què 
me’n diu dels altres tres?
- Pelón és un central dretà, jove i amb en-
vergadura. El vaig seguir en el play-off que 
va fer, fa un any, amb el Sanluqueño contra 
el Mallorca B. Aquesta temporada, a sego-
na B, ha ratificat que és molt competitiu i 
que té molt bones condicions. Máyor és 

“Disposem d’un 
gran estadi i estem 
en una ciutat prou 
gran per a aspirar a 
pujar de categoria”

“Hem de ser 
ambiciosos i, alhora, 
prudents. Hem 
començat a treballar 
el 9 de juliol”

El Badalona 2019/20 camina des de dimecres
Pelón, Máyor i Iván Malón són les novetats de la plantilla escapulada, que compta 
també amb els retorns de Kilian Durán i Álex Sánchez

Foto: Eloy Molina

Dimecres a la tarda, a l’Estadi, va en-
gegar el projecte de Juanma Pons. 
Amb la plantilla encara a mig fer, cinc 
dies abans del que estava previst, va 
arrencar la pretemporada del CF Bada-
lona 2019/20. No hi ha temps a perdre 
i el tècnic madrileny s’estima més co-
mençar amb pocs efectius que no pas 
fer-ho quan la resta d’equips ja treba-
lla. Fins al tancament d’aquesta edició, 
el Badalona havia anunciat els fitxat-
ges de Pelón, Iván Malón i Máyor, a 
més dels retorns de Kilian Durán i Álex 
Sánchez i de la renovació del jove Joel 
Toledo. En els pròxims dies s’esperen 
més anuncis però, de moment, el grup 
ja s’apropa a la quinzena d’efectius.
De fet, la línia defensiva ja està com-
pleta. Morales i Álex Sánchez lluitaran 
per la porteria. El capità, incombusti-
ble, complirà 43 anys al desembre i 
Sánchez retorna per aconseguir el que 
no va poder les temporades 2012/13 

i 2013/14, quan Marcos li va prendre 
la titularitat. Pel que fa al lateral dret, 
Iván Malón ocuparà el lloc de Carlos 
Albarrán i, per darrere, tindrà la pres-
sió del jove Joel Toledo, incorporat al 
primer equip en el seu últim any de 
juvenil amb un contracte per tres tem-
porades. Per l’esquerra de la defensa 
la lluita estarà entre Valentín Merchán i 
Kilian Durán. I al centre, la garantia de 
dos veterans com Robusté i Moyano 
serà posada a prova per la joventut de 
l’andalús Pelón.
Pel que fa a la resta de l’equip, hi ha 
dos jugadors de banda, Robert Simón 
i Hugo Esteban; un migcampista, Adri 
Díaz, que lluitarà de nou per un lloc a 
la plantilla; i un davanter, Máyor, cri-
dat a ser un referent de l’equip. En tot 
cas, és en les posicions de mig camp 
en endavant on més ha de treballar 
Manel Benavente, el director esportiu 
escapulat.

un davanter centre amb una gran presència 
física, que sap jugar d’esquenes a la porte-
ria, sap anar a l’espai i és bon rematador. 
Finalment, Iván Malón és un lateral dret 
de molt recorregut, amb un bon servei de 
banda que, per condicions físiques, pot ju-
gar també com a central.
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El Seagull va ratificar les expectatives i va 
superar còmodament el Pubilla Casas a la 
primera eliminatòria de la Copa Catalunya. 
Per primera vegada als darrers tres cursos, 
les ‘gavines’ han hagut de completar les 
rondes d’aquesta competició des de l’inici, 
ja que els últims anys havien estat exemptes 
per trobar-se disputant la promoció d’as-
cens a Primera Divisió.
El partit va arrencar ràpidament de cara per 
a les badalonines, que es van avançar al 
minut 14 amb una diana de Pilar Garrote. 
Les de Jordi Ferrón encara augmentarien 
més les distàncies poc després, a 21’, de 
la mà de Mar Torras. El Pubilla Casas no va 
renunciar i va retallar distàncies a la segona 
meitat amb un gol de Patricia Mencos.
La diana de les de l’Hospitalet, però, no 
canviaria res i deu minuts més tard Naiara 
Caballero va fer el tercer per al Segull. 
El conjunt badaloní va completar la goleja-
da al tram final del partit. Primer, amb una 
diana de l’extrem del filial Cristina Chavero 
i, després, amb un altre d’Irina Uribe.
El pròxim rival del Seagull serà el Sant Ga-
briel, que va superar una complicada elimi-
natòria contra un altre conjunt de Segona 
Divisió com és el Pardinyes, que diu adéu 
a la Copa. Per tant, les ‘gavines’ tindran un 

Fa una setmana, l’extrem Carla Morera va 
ser la protagonista, després de procla-
mar-se subcampiona d’Europa amb la se-
lecció espanyola. Una setmana més tard, 
s’hi han afegit fins a tres jugadores més: la 
portera Laia Garcia, la defensa Anna Pas-
cual i la davantera Yosse González. 
En aquesta ocasió, les quatre integrants 
badalonines del Seagull 2018 – 2019 han 
aixecat el títol del Campionat de Catalun-
ya Sènior femení amb el Roses Platja. El 
conjunt gironí va superar el Fundació Te-
rrassa (1-2), en un emocionant partit amb 
pròrroga, a la platja de La Paella de Torre-
dembarra. 
La reedició de la final de l’última tempo-
rada va tenir una arrencada vertaderament 
elèctrica. Fins al punt que el marcador 
només va trigar segons en moure’s. Sílvia 
Ferrer ‘Chivi’ va aixecar la vista i va clavar 
una paràbola que va significar la primera 
diana de les de l’Alt Empordà. Un golàs. 

El mercat estival 2019 està sent d’allò més 
entretingut i amb més trànsit aeri que mai. 
Bona part dels nostres futbolistes d’elit faran 
les maletes a partir de la pròxima tempora-
da a la cerca de nous reptes en les seves 
trajectòries professionals. Qui més aviat va 
decidir el seu futur va ser el lateral esque-
rrà Carlos Clerc. Després de tres exitoses 
temporades a Osasuna (Segona Divisió), el 
de Llefià tornarà a la màxima categoria es-
panyola després d’haver arribat a un acord 
amb el Levante valencià per a les pròximes 
tres temporades.
També s’ha traslladat de ciutat el seu veí de 
Bufalà Sergio Palencia. El jove defensa de 
23 anys s’ha desvinculat del FC Barcelona i 
el Saint Etienne de la Primera Divisió fran-
cesa ha abonat 2,5 milions al club blaugra-
na. Aquesta temporada, Palencia havia estat 
cedit al Toulousse de la Ligue 1.
Ja en les posicions d’atac, Álvaro Vázquez 

Però ràpidament van respondre les del Va-
llès Occidental, mitjançant la portera Alba 
Sánchez, amb un tir des de camp propi 
que després de botar va superar per sota 
les cames una Laia Garcia tapada per una 
rival. Declaració d’intencions per part de 
tots dos equips des del xiulet inicial. I la 
resta de xoc no va decebre
Les ocasions es van succeïr en el segon 
i tercer quart. Les més clares, dels peus 
de la roig-i-negra Laura Chamizo, que va 
estavellar un lliure directe a la base del pal, 
i de la groc-i-blava Sílvia Ferrer, omnipre-
sent a la sorra, que la va trencar des de 
lluny per enviar-la al travesser. Amb les 
espases en alt, el temps extra va acabar 
determinant el campió d’aquesta edició, 
amb una acció on la badalonina Anna 
Pascual, persistent per aguantar la pilota, 
va trobar el forat entre cames per donar el 
segon títol en el seu palmarès al Roses 
Platja femení

i Marc Gual no es retrobaran al Zaragoza. 
Una vegada conclosa la seva cessió a La 
Romareda, els davanters badalonins han 
fet les maletes cap a Xixón i Girona, res-
pectivament. En el cas d’Álvaro, arriba lliure 
després de tancar cicle a l’Espanyol i Gual 
arriba cedit procedent del Sevilla.
Un esglaó per sota també trobem la incor-
poració del porter Isaac Becerra a un club 
històric com és el Córdoba. Repte majúscul 
i il·lusionant per intentar retornar el club 
blanc – i – verd a l’elit del futbol.
Finalment, qui sembla que aquest curs es 
mantindrà al seu club són Héctor Bellerín 
i Sergi Gómez. En el cas del lateral dret, de 
l’Arsenal, Bellerín va patir una greu lesió a 
l’ecuador de la temporada que el va mante-
nir sense poder disputar cap partit més des 
del mes de febrer. Per la seva part, Gómez 
iniciarà la seva primera temporada amateur 
en el Borussia Dortmund alemany.

Foto: FCF

Foto: Levante

El Roses més badaloní, 
campió de Catalunya de futbol platja

EL futbol d’elit fa les maletes: Carlos Clerc al 
Levante i Sergio Palencia al Saint-Étienne

Les ‘gavines’ ‘Pascu’, Laia Garcia, Carla Morera i Yosse s’han penjat la medalla d’or

Bellerín i Gómez es mantenen a Arsenal i Dortmund, respectivament

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comFUTBOL COMARCAL

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) 
ja ha tancat les bases de Competició per a la 
temporada 2019 – 2020 de totes les catego-
ries que es disputaran arreu del territori, amb 
una massiva presència d’equips badalonins. 
Fins a 26 equips sèniors hi seran presents 
– a excepció dels conjunts sots21 o sots25 – 
representant un total de 10 entitats: CB Sant 
Josep, Círcol Catòlic, Badalonès, Maristes 
Ademar, UB Llefià, AB Bufalà, Joventut, Sant 
Andreu Natzaret, Cultural i Minguella. 
El ‘Coto’ és un dels clubs amb més repre-
sentació a partir del curs vinent, amb el sè-
nior masculí a Copa Catalunya, el femení a 
Segona i fins a dos filials masculins: el B a 
Segona i el C a Territorial. Un esglaó per sota 
hi trobem fins a dues entitats més. La Llefià 
amb el seu sènior masculí i femení a Segona, 
el sènior masc. B a Territorial i el femení B 
a Tercera. Per la seva part, la Minguella de-
fensarà els esglaons de Primera masculina, 
Segona, tant a nivell masculí com femení, i 
Tercera, amb el femení B. 
Per la seva part, el Natzaret també manté les 
dues lletres en categoria femenina, amb el 
sènior A a Primera i el B a Tercera, mateixa 
categoria del sènior masculí. Aquest mateix 
contingent d’equips tindrà el Badalonès, 

després de confirmar-se l’ascens del seu sè-
nior A a EBA (grup B), I amb el seu el filial i 
femení a Tercera.
Entre els clubs amb menys equips amateurs 
hi trobem l’Ademar amb el sènior A masculí 
a EBA (grup A) i el filial a Tercera, el Sant Jo-
sep amb els sèniors a Copa masculina i Ter-
cera femenina; el Joventut Femení a Primera 
femenina i Territorial; la Cultural a Primera 
masc. i el Bufalà a Tercera.
A més a més, cal mencionar que equips com 
Natzaret, Círcol, Minguella o Cultural són 
alguns  dels clubs que aposten per tenir a 

Foto: : M.E

Fins a 26 equips inscrits 
entre EBA i Territorial
Els nivells femenins es redueixen a 14 equips a partir de la pròxima temporada

Maristes Ademar i 
Dimonis Badalonès 
competiran en grups 
diferents a lliga EBA: 
els de Lluís García al 
grup A i els de Xavi 
Riera al B 

Però es recupera 
el derbi a Primera 
Catalana masculina 
i femenina després 
dels ascensos 
de Cultural i Sant 
Andreu Natzaret, 
respectivament

la seva estructura esportiva equips sots21 o 
sots25.  

De 16 equips a 14
Finalment, recordem que a partir de la 
temporada pròxima, tots els grups des de 
Copa Catalunya femenina fins a Tercera es 
redueixen de 16 a 14 equips, tal com vam 
informar fa un parell de setmanes en el re-
portatge de la UB Llefià. D’aquesta manera, 
i després de produir-se una renúncia a Se-
gona, el conjunt de Sergio Arias competirà 
a la tercera categoria autonòmica.
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Belmonte debuta aquest 
diumenge en els Campionats 
del Món de Gwangiu
Aquesta setmana han donat inici 
els Campionats del Món de na-
tació a la ciutat sud-coreana de 
Gwangiu, primer amb la sincro-
nitzada i el waterpolo, i posterior-
ment amb les diferents proves de 
natació.
El debut de la badalonina Mireia 
Belmonte arribarà durant la mati-
nada del pròxim diumenge amb 

Participació de nivell 
en la 69a Travessia Nedant 
de Badalona

els preliminars dels 200 estils. 
Belmonte participarà en un total 
de sis proves: 200 m (estils i pa-
pallona), 400 m (estils i lliures), 
800 i 1500.
No sembla, a priori, que aquests 
mundials arribin en el millor mo-
ment de forma per a la nedadora 
badalonina. El seu entrenador, 
Fred Vergnoux ha manifestat que 

Que la Travessia Nedant de Badalona 
és un clàssic de l’estiu badaloní, ho 
demostra el fet d’haver-se celebrat du-
rant 68 edicions, 69 amb la d’aquest 
diumenge.
Una bona mostra del prestigi d’aques-
ta prova és el nivell dels participants 
en l’edició d’enguany. L’actual campió, 
Joan Ballester, tindrà com a rivals als 
nedadors: Guillem Ràmia, Jordi Romeu, 
o George Sauvescu. Entre els nedadors 
locals, destaca la participació de Quim 
Piqueres, guanyador en el 2017, a més 
de Joan Francesc Morcillo, Pau Cusó, o 
Ignasi Fibla.
Cal recordar que aquesta travessia té 
tres modalitats diferents; la general, 
amb una distància de 2.400 metres en-
tre el Port i el Club Natació Badalona, la 
popular, 1000 metres entre el Pont del 
Petroli i les instal·lacions del club, i la 
de menors, 400 metres pels voltants del 
CN Badalona.

Quarta regata de la lliga de llagut 
disputada el passat diumenge. La 
mala mar va ser la principal prota-
gonista, creant moltes dificultats a 
tots els participants.
El Club de Rem Badalona va tor-
nar a repetir pràcticament, els 
mateixos resultats de les jornades 
anteriors. L’equip veterà masculí 
continua dominant la seva catego-
ria amb un nou triomf, igual que 
el cadet femení. Per la seva ban-

da, el Sénior Femení, el juvenil i 
l’infantil, van pujar al podi amb el 
segon lloc.
Els equips del Club Natació Bada-
lona no van córrer la mateixa sort, 
a excepció de l’equip juvenil mas-
culí que va finalitzar en el tercer 
lloc de la classificació. El veterà 
femení va finalitzar a la cinquena 
plaça, mentre que els dos equips 
sèniors no van arribar a aconse-
guir els resultats més desitjats.

El Rem Badalona 
repeteix resultats 
a Mataró

aquests campionats han de servir 
com a punt de cara a la preparació 
per als Jocs Olímpics de l’any que 
ve a Tòquio. Vergnoux també ha 
lamentat el fet que la prova estrella 
de Belmonte, els 200 papallona, 
es disputi al ben mig de les dues 
especialitats de mig fons, els 1500 
els 800. Aquest fet provocarà no 
poder gaudir de gaire descans.

C.E. Mas Ram, molt més 
que un referent en la formació del tennis
El club ofereix diverses activitats per a totes les edats

Entrega de premis / Foto: Carlos Torres

Instal·lacions esportives / Foto: Ángela Vázquez

Envoltat de cases distribuïdes per tota 
la Serralada de Marina es troba el Club 
Esportiu Mas-Ram, en la Plaça Euca-
liptus. Unes llargues escales donen la 
benvinguda per baixar al recinte, que es 
pot veure des de dalt en una sola ullada. 
A simple vista: pistes de tennis, pàdel i 
una piscina. No obstant això, els èxits 
esportius albergats en el seu interior 
són prova del gran treball i professiona-
litat que caracteritza a l’equip del Club, 
a més d’unes instal·lacions de qualitat.

Carlos Torres és el director tècnic del 
Club des de fa 3 anys i també és entre-
nador de tennis. Per això, i malgrat la 
seva joventut, és el màxim responsable 
de l’Escola de Tennis del C.E Mas-Ram. 

“Actualment a l’escola tenim 120 nens i 

nenes, entre els 3 i els 18 anys. A més, 
també comptem amb grups d’adults. 
Tenim una gran varietat d’edats”, expli-
ca Torres. “Hem guanyat el Campionat 
de Catalunya en categoria infantil i tam-
bé vam ser campions de la Lliga Cata-
lana en Cadet i Infantil”. Uns resultats 
més que positius, fruit de la preparació 
física i el seguiment que se’ls fa als es-
portistes. A més dels èxits esmentats, 
Torres també compta amb un equip 
d’alta competició de 8 jugadors. “Entre-
nen cada dia perquè juguen a nivell no 
només català, sinò també espanyol”.
El pàdel és un altre dels atractius del 

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

Club que Carlos Torres vol impulsar perso-
nalment. “Volem organitzar lligues, escoles 
d’adults… Adrián González, el nou fitxatge 
de l’equip tècnic, ens està ajudant a donar 
l’embranzida necessària i compta amb expe-
riència prèvia al Club de Pàdel de Vila Sport”. 

Casal d’estiu
Amb l’arribada de l’estiu, el casal que el 
Club organitza suposa una oportunitat més 
per a qui vulgui continuar aprenent i prac-
ticant tennis o pàdel en un entorn exclusiu. 
“El casal aquest any té un gran èxit. Abans 
que comencés, les inscripcions ja estaven 
plenes. Uns 90 nens podran gaudir aquí 

amb nosaltres de l’estiu i de l’esport”. 
El casal va començar el 25 de juny i tin-
drà una durada de més d’un mes, fins el 2 
d’agost. A més, també hi ha dates al setem-
bre: del 2 al 10. La franja d’edat és d’entre 
4 i 16 anys i les activitats programades són 
diverses: des de classes de tennis i pàdel 
fins jocs a la piscina a l’aire lliure.

Organització d’events
5 pistes de tennis, altres 5 de pàdel, un 
poliesportiu, un gimnàs i una piscina pe-
tita i una gran són les instal·lacions que 
conformen el Club Mas-Ram. Totes elles 
van albergar diumenge passat, 14 de juliol, 

“Actualment a 
l’escola tenim 
120 nens i nenes, 
entre els 3 i els 18 
anys. A més, també 
comptem amb grups 
d’adults. Tenim 
una gran varietat 
d’edats”

a centenars de persones per a celebrar 
una nova edició de Mulla’t per l’Esclero-
si Múltiple. El Club és l’epicentre de les 
activitats a Badalona i és per això que 
aquesta ocasió no va passar desaperce-
buda: l’alcalde i diversos regidors i re-
gidores, així com diferents representants 
d’estaments esportius es van donar cita 
el diumenge. Al marge del tradicional 
llançament a l’aigua, la vetllada va estar 
amenitzada amb música i diferents jocs 
destinats a petits i majors.

Un exemple més dels diferents actes que 
se celebren en el Club, al marge de les 
activitats esportives diàries, és la XXV 
Edició Torneig de Tennis Ciutat de Bada-
lona que va tenir lloc del 6 al 12 de maig. 
En aquesta ocasió, es van repartir premis 
socials i van assistir fins a 150 famílies.

“Tenim grans promeses”
En algunes parts del Club és possible 
veure les fotos emmarcades dels premis 
aconseguits al llarg dels anys. Nens, ne-
nes i adults somriuen a la càmera orgu-
llosos. 
“Treballem contínuament per això”, diu 
Torres. “Hi ha diverses coses que volem 
millorar, com el gimnàs o el funciona-
ment d’algunes activitats, però tenim 
moltes ganes i il·lusió per dur a terme 
tots els projectes necessaris per a poder 
continuar fent gaudir als altres amb l’es-
port”, afirma Carlos Torres.
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Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga

 Àries (21/3 al 20/4)
Mart, en aspecte tens amb Urà, avisa que les presses no 
són bones. També pots aprofitar tota aquesta energia per 
posar-te al dia, en aquells assumptes que t’ho demanin.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
El retorn de Mercuri a Cranc, pot fer que toqui moure 
paperassa, o que t’hagis de tornar a desplaçar pel que 
creies acabat. També inclina que meditis i prenguis nota.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Possiblement has de rectificar algun objectiu, amb el 
retorn de Mercuri a Cranc, transitant per la teva Casa X. 
Assumptes familiars no resolts, demanen la teva aten-
ció.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Dies de conèixer gent nova, converses interessants i 
algun retrobament amb persones del passat, amors in-
closos. Segueixes el camí traçat i no el varies per res, 
ni ningú.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
L’oposició de Venus amb Saturn, pot fer que mentre tu 
penses en algú del passat, i establir un pont, a l’altra 
banda pots trobar una actitud menys predisposada al 
diàleg.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
FELICITATS! El Sol entrarà al teu signe, obrint el període 
de recarregar energia i il·lusions per l’any que comença. 
Mercuri i Venus a Cranc inclinen a comprendre emo-
cions.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Oportunitats per enfrontar algunes situacions, sobretot 
les produïdes per mals entesos. Però tu no podràs tenir 
la raó en tot, i t’anirà bé practicar certa flexibilitat.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
La tensió d’Urà amb Mart, t’inclina a posar-te en algunes 
situacions de les quals no sabràs com sortir-te’n. Un 
excés de franquesa, podria espatllar les teves relacions.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Mercuri, retrògrad, torna a Cranc i inclina a una visió 
de les coses, més connectada a les emocions. Període 
de reflexió i també per l’opció a una segona oportu-
nitat.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Mercuri, retornant a la Casa XI, et fa mirar cap al teu 
futur, o el dels teus néts. Pots pensar en la tornada a un 
lloc del passat o la pàtria que vas deixar enrere.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Saturn i Plutó en trànsit per la Casa II, demanen con-
tenció i fer un ús responsable dels recursos. Això 
t’orienta cap a altres facetes de la vida que potser ha-
vies oblidat.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Reps, un excel·lent suport de Venus que pot despertar 
el teu costat més romàntic. També hi ha necessitat de 
perdonar als qui t’han fet mal i de trobar un camí de pau.

Sudoku

SOLUCIÓN
INTEGRAL
AIRE ACONDICIONADO

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

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

Prepárate para el verano con nuestras ofertas:
MANTENIMIENTO 59€*

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 698€*

* IVA no incluido
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