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Mulla’t 
per una 
bona causa El proper dilluns 

15 de juny tindrà 
lloc la sessió per 
decidir el cartipàs 
municipal            3

La campanya “Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple” tindrà 
lloc a Mas Ram diumenge

Foto: ACN
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La sessió per decidir el proper carti-
pàs municipal a Badalona tindrà lloc 
el proper dilluns 15 de juny, a les 
9.30h.
Aquesta sessió servirà per articular 
les mesures organitzatives que articu-
laran les característiques pròpies del 
funcionament municipal.
L’Ajuntament de Badalona ha infor-
mat, per una banda, que aquest car-
tipàs se centrarà en conservar el ma-
teix sou del cos polític que al mandat 
anterior, garantir la transparència 
amb la presència d’un representant 
de cadascun dels grups municipals, 
crear una comissió d’estudi per a la 
modernització i la descentralització 

Aquest diumenge 14, la Fundació 
Esclerosi Múltiple organitzarà la cam-
panya “Mulla’t per l’esclerosi múl-
tiple”. L’Ajuntament de Badalona ha 
decidit sumar-se a la campanya, que 
té l’objectiu de millorar la qualitat de 
vida de les persones afectades, cons-
cienciar a la població sobre la malal-
tia i recaptar fons per poder-hi lluitar.
La jornada solidària es celebrarà al 
Club Esportiu Mas-Ram i l’alcalde, 
Àlex Pastor, serà present juntament 
amb altres regidors per visitar la zona 
esportiva, a les 12 h.

El dilluns es decidirà 
el cartipàs de l’Ajuntament

Badalona participarà en la campanya 
“Mulla’t per l’esclerosi múltiple”

de l’administració local, garantir 
la representativitat en els òrgans 
col·legiats dels organismes i crear 
noves figures, com un gerent per 
l’Ajuntament i diversos directors 
d’àmbit.
El PSC s’ha estat reunint aquests 
dies amb la resta de partits polítics 
de Badalona per arribar a acords re-
ferents al mandat 2019-2023.
Finalment, al ple de dilluns també 
es preveu aprovar les asignacions 
als grups municipals, nombre de 
càrrecs de confiança o la compo-
sició dels consells d’administració 
d’empreses i organismes munici-
pals.

A tota Catalunya
Més de sis-centes persones per 
tota Catalunya participen activa-
ment d’aquesta jornada al juliol, 
que consisteix en fer una cap-
bussada solidària i a nedar uns 
metres per combatre la malaltia. 
També es pot participar mit-
jançant diferents activitats aquà-
tiques i comprant algun dels arti-
cles que contribueixen a finançar 
els serveis de neurorehabilitació 
de la Fundació Esclerosi Múlti-
ple.

C. Francesc Layret, 120 baixos - tel. 93 384 08 69 Fax: 93 384 20 45 - 08911 Badalona - info@gestorialafarga.com

Gestoria Administrativa
Assessoria d’Empreses
Assessoria Jurídica

Especialistes en el sector del transport i vehicles

El govern de Badalona portarà a aprovació la proposta de cartipàs

La Fundació Esclerosi Múltiple organitzarà la campanya a diferents poblacions
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La manifestació per la violació múltiple de Manresa 
aplega a més d’un centenar de persones

Tres biblioteques de Badalona 
tancaran durant l’estiu per la 
mala climatització

La Guàrdia Civil intervé 
4 milions d’euros en 
productes falsificats

Dilluns van tenir lloc per tota Espanya con-
centracions per donar suport a la víctima 
de la violació múltiple de Manresa, ocorre-
guda fa uns anys.
De la mateixa manera, a Badalona el 
col·lectiu Bloc Violeta, Comissió 8M i la 
Federació de Dones de Badalona, entre 
d’altres, van manifestar-se a la Plaça de 
la Vila de Badalona, a les 18 h. L’acte va 

concentrar a més d’un centenar de perso-
nes, inclòs l’alcalde Àlex Pastor i altres 
representats de partits polítics, com Aïda 
Llauradó, Dolors Sabater o Rosa Bertran i 
societat civil.
El motiu d’aquesta concentració: aquesta 
setmana ha començat el judici als culpa-
bles de la violació i la fiscalia no ha calificat 
l’atac com a agressió, sinó com a “abús”.

Les biblioteques de Can Casacu-
berta, Llefià-Xavier Soto i Sant Roc 
tancaran les seves portes fins el se-
tembre degut a les dificultats en la 
climatització d’aquests espais. L’Es-
pai Betúlia també es veurà afectat.
La decisió de tancar aquests equi-
paments s’ha pres conjuntament 
amb la Comissió de Salut i Segure- La primera Marxa 

LGTBIQ a Badalona 
ha estat tot un èxit
Dissabte passat, Badalona va acollir als 
seus carrers la primera Marxa LGTBIQ, la 
qual va incloure la lectura del Manifest.
Els actes van començar a les 18h, a la Plaça 
de la Vila. L’alcalde Àlex Pastor va ser l’en-
carregat de llegir el Manifest, acompanyat 
d’altres representants dels partits polítics 
de la ciutat.
Un cop llegit el Manifest, la Marxa va do-
nar començament per primera vegada a 
la història, de la mà del grup de batuca-
da “Badalona Batec”, passant pel Passeig 

Marítim i acabant davant l’escola del Mar.
La música i l’ambient veïnal van amenitzar 
tota una jornada de reivindicació i difusió 
del col·lectiu LGTBIQ, que l’associació Tor-
nem-hi! va impulsar, volent així portar a la 
ciutat l’esperit de la inclusió i la diversitat.
Ha estat el primer any que s’ha celebrat a 
Badalona l’Orgull LGTBIQ i l’acolliment ha 
estat molt positiu. S’han difós molts mis-
satges de lluita i agraïment a les xarxes so-
cials i s’espera que aquest dia es continuï 
celebrant durant els anys esdevenidors.

Canonge Baranera, 45
08911 Badalona

elvermut45@gmail.com

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

Rocío Mateos, presidenta de la Federació 
de Dones de Badalona, va manifestar la 
seva intenció de sumar-se a tots els grups 
que conformen el Moviment Feminista a 
nivell nacional en la concentració del pas-
sat dilluns. “Nosaltres no veiem normal 
que 6 homes hagin violat una nena de 14 
anys i ningú faci res. En cap cas volem 
liderar, però posem la iniciativa perquè 

tothom qui pugui se sumi”, va afirmar 
Mateos.

Violació múltiple
El 26 d’octubre de 2016, 7 homes d’entre 
19 i 26 anys, i un altre de 39, van violar 
una noia de 14 anys a Manresa, Barcelona. 
Els 7 acusats van negar els fets davant la 
secció 22 de l’Audiència de Barcelona.
Ara, 4 anys després, el judici ha començat. 
La víctima ja té 17 anys, però encara conti-
nua necessitant teràpia pel que va passar i 
té por que no la creguin.
La fiscal ha considerat els fets (com va 
passar el mateix any a Pamplona amb la 
violació dels Sant Fermins) constitutius 
d’abús sexual, excloent així l’agressió.
No obstant això, s’espera que la participa-
ció ciutadana augmenti no només en actes 
com aquests. La involucració per part dels 
veïns i veïnes en el dia a dia és clau, apart 
de la feina dels col·lectius. Les diferents 
representants dels col·lectius també s’han 
mostrat positives respecte a la resposta per 
part de les institucions.

El passat 3 de juliol, efectius de 
la Patrulla Fiscal i de Fronteres 
de Premià de Mar van intervenir 
778 bosses i 346 moneders a Ba-
dalona. Els productes serien de la 
marca Chanel i estarien situats a 
un local de ubicat a la ciutat.
Un jove de 23 anys va ser inves-
tigat com a presumpte autor d’un 
delicte contra la propietat indus-

Foto: Rocío Mateos

tat Laboral, els tècnics municipals 
i els diversos sindicats de l’Ajunta-
ment de Badalona.
Per altra banda, la Xarxa Municipal 
de Biblioteques de Badalona ha 
canviat l’horari de la resta de bi-
blioteques que es poden mantenir 
obertes al públic durant els mesos 
de juliol i agost.

S’habilitaran un telèfon i un correu 
per a les persones que hagin rea-
litzat cap reserva de documents i/o 
préstecs a les biblioteques afecta-
des, per tal de que puguin recollir 
els documents en qualsevol de les 
altres biblioteques obertes: Can-
yadó, Lloreda i Pomar; segons les 
seves necessitats.

trial, ja que els productes estaven 
valorats en 3.804.000 euros.
Com que eren falsificats, els agents 
van intervenir el material i es va 
remetre el cas al Jutjat de guàrdia 
de Badalona. Si aquests productes 
fossin reals, el seu valor al mercat 
legal oscil·laria entre 3.000 i 5.000 
euros les bosses i entre 400 i 600 
euros els moneders.
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Una comissió d’experts de l’OMS 
visiten 2 centres de salut de Badalona

Experts i expertes internacionals van visitar 
el passat 10 de juliol el Centre Sociosani-
tari El Carme i el Centre de Salut Men-
tal d’Adults (CSMA2), gestionats per 
Badalona Serveis Assistencials (BSA), per 
revisar el Pla de Salut de Catalunya, l’ins-
trument de referència de la política sanitària 
del Govern de Catalunya.
Aquest pla complirà 30 anys al 2020 i, per 
això, el Departament de Salut, a través de la 
Direcció General de Planificació en Salut, 
ha posat en marxa un projecte per avaluar i 
posar en valor aquests gairebé 30 anys de 
planificació estratègica a Catalunya i donar 
suport a la redefinició del proper Pla de 
Salut.
Es planteja de cara al proper Pla de Salut 
evolucionar i incorporar nous elements per 
garantir flexibilitat i dinamisme. A més, els 
experts i expertes asseguren que la parti-

L’Ajuntament de Badalona rep 
nens i nenes refugiats del Sàhara
Avui, a les 10.30, l’Ajuntament de Badalona ha 
obert les seves portes per a una vintena de nens i 
nenes procedents de camps de refugiats sahrauís. 
La recepció ha tingut lloc al saló de plens.
Els petits, d’entre 8 i 12 anys, es troben a Badalo-
na passant l’estiu amb families d’acollida. La seva 
estada es troba dins el marc del projecte solidari 
“Vacances en pau”, que col·labora amb l’Associa-
ció Esabar Saharauí Badalona Cooperació.
L’objectiu és que aquests nens i nenes puguin 
gaudir de la seva estada amb les families de Ba-
dalona, a més del temps lliure i les activitats de 
lleure. Alhora també tenen l’oportunitat d’accedir 
a controls i revisions mèdiques.
L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de 
Badalona, Álex Pastor, i diversos regidors i regi-
dores de l’Ajuntament.

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

cipació ciutadana i professional en la seva 
elaboració és clau. També s’ha d’implicar 
el Govern, ha de ser conegut pels profes-
sionals, estigui alineat amb altres plans 
i programes del sistema de salut i pugui 
ser avaluable en quant a resultats en salut. 
Per últim, haurà de seguir els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible marcats per 
Nacions Unides.
Alguns noms destacats d’aquesta comissió 
són els de Tamas Evetovits, cap de l’oficina 
de la OMS a Barcelona per a l’enfortiment 
dels sistemes de salut i expert en finança-
ment sanitari, Anthony Kessel, expert en 
serveis de salut pública i director del Global 
Public Health anglès, Isabel Yordi, directora 
del programa de gènere i drets humans de 
l’OMS Europa, o Nigel Edwards, director 
executiu del Nuffield Trust del Regne Unit i 
expert en sistemes sanitaris.
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La 19a edició 
del concurs nocturn de 
fotografia submarina 
arriba a Badalona
Aquest divendres i dissabte, 12 i 13 
de juliol, tindrà lloc a la platja de 
Badalona la 19a edició del concurs 
nocturn fotogràfic submarí, organit-
zat per el SASBA.
En aquesta edició, la 1a foto de la 
colecció és de temàtica obligatòria: 
peix sencer. Cada participant haurà 
d’escollir 6 fotografies d’entre les 50 
primeres realitzades durant les pro-
ves i presentar finalment 1.
L’edició i manipulació de les fo-

Projecte Coco 
grava un especial d’estiu

La Masia de 
Canyadó acollirà 
cinema i concerts

El proper dimecres 17 de juliol, 
igual que el dimecres passat, al 
Centre Cívic Can Cabanyes, hi 
haurà una sessió de podcasting 
dirigit pels joves que inclourà 

La Masia de Canyadó serà 
l’espai on tindran lloc, aquesta 
setmana, un cicle de dues jor-
nades on es podrà gaudir de ci-
nema i concerts de petit format.
La primera proposta serà demà 
dissabte 13 de juliol, amb la 
projecció a l’aire lliure de la pe-
l·lícula “Campeones”, de Javier 
Fesser (2018), a les 22h.
La música serà la protagonista 
el proper divendres 26, amb un 
concert de petit format a càrrec 
d’Ofo Sénchez, qui interpretarà 
melodies amb la seva guitarra 
d’estil pop-flamenc.
Aquestes jornades neixen des 

magazine amb entrevistes.

Projecte Coco
Aquest projecte, liderat per Dis-
tricte Apatxe, vol crear un espai 
d’expressió comú on totes les 
veus es puguin escoltar. Els jo-
ves, d’aquesta manera, poden 
crear i experimentar a través dels 
diversos llenguatges, a més de 
desenvolupar pensaments crítics 
respecte el consum dels mitjans 
de comunicació.
Projecte Coco es troba sota el pa-
raigües del PDC Pomar-Morera 
i es pot desenvolupar gràcies al 
Casal Cívic de Pomar, Punt Òmnia 
Pomar, Ràdio Pomar, Programa 
Reutilitza de la UPC, Projecte Lab-
doo i Fundació Amiba.

“Catalunya, TERRA 
COOPERATIVA” 
fins el 31 d’agost

El Círcol tanca la 
temporada teatral amb 
Lawrence Stanley

L’exposició “Catalunya, TERRA 
COOPERATIVA” es va inaugurar 
el passat 6 de juliol a les 12,30h.
La mostra és una retrospectiva 
sobre el passat i el present del 
moviment cooperatiu basat en 
l’economia social i solidària, una 
fórmula que també vol fer front 
als reptes del futur tot indagant 
fórmules organitzatives de trans-

formació i trànsit cap a una so-
cietat més equitativa i amb més 
justícia social i ecològica.
L’exposició a la sala el Refugi es 
pot visitar gratuïtament amb els 
horaris següents:
– Dilluns, dimecres, divendres i 
dissabtes d’11 a 14 h.
– Dimarts i dijous de 17 a 20 h.
– Diumenge 7 i diumenge 21 de 

El Círcol de Badalona va 
tancar el passat 7 de juliol 
la temporada de teatre, a les 
12h, amb una obra familiar 
en anglès: Lawrence’s outer 
space adventure, de l’actor 
britànic Lawrence Stanley, 
presentador de l’antic pro-
grama Fish and Chips de 
Televisió de Catalunya.
Lawrence’s outer space 
adventure és una comèdia 
ràpida i excèntrica que uti-
litza la música, el riure i la 
interacció directa amb el 
públic per a involucrar els 
nens dinàmicament en la 
llengua anglesa.
Inspirant-se de les pel·lí-
cules de baix pressupost 
de ciència ficció dels anys 
1950 i 60, l’espectacle uti-
litza articles de la llar i ma-
terials trobats per crear un 
món que sigui alhora pecu-

seccions especials d’estiu. La 
peculiaritat d’aquest programa 
serà l’espai: els conductors i 
conductores sortiran dels es-
tudis per realitzar un programa 

de la nova Comissió de Festes, 
nascuda dins l’Associació Veï-
nal de Canyadó.

liar i inspirador.
Aquest espectacle per a tota la famí-
lia sorgeix del projecte de Residèn-
cies del Círcol.

juliol d’11 a 14 h.
L’exposició està organitzada per 
l’Ateneu Cooperatiu Barcelonès 
Nord, amb la promoció de la Ge-
neralitat de Catalunya i la col·la-
boració de la Fundació Roca 
Galès Catalunya, l’Ajuntament de 
Badalona i el Museu de Badalona.
La mostra es podrà visitar fins el 
31 d’agost.

tografies està permès i l’únic límit 
serà la imaginació dels participants.
Serà la comunitat d’usuaris de la 
xarxa social Instagram qui valorarà 
la millor imatge creativa amb els 
seus vots. La manera de formalitzar 
aquesta votació serà mitjançant el 
hashtag #OpenSASBAcreasub2019.
Finalment, totes les imatges es pen-
jaran, per part de l’organització al 
compte d’Instagram del club SAS-
BA.
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Qualsevol base és una decepció
L’aficionat de la Penya estava condem-
nat aquest estiu a tenir una decepció 
en la posició de base. Més enllà del 
què pugui passar durant la tempora-
da hi havia una cosa que estava clara: 
qualsevol base que es fitxés seria pitjor 
que Nico Laprovittola. Per alguna cosa 
va ser l’MVP de l’ACB. Per alguna cosa 
l’ha fitxat el Madrid. Però partit de base 
que les comparacions són odioses s’ha 

de donar un vot de confiança a un Ni-
kos Zisis que no és com l’argentí però 
que alguna cosa positiva ha de tenir per 
haver estat al Fenerbahçe, al CSKA, el 
Montepashi Siena o al Bamberg. És cert 
que té 36 anys però també és cert que 
encara que Grífols hagi posat diners si 
no tingues aquesta edat la Penya no 
l’hauria pogut fitxar ni abans ni tampoc 
ara.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Els entrenadors que disputaran l’Eurocup, entre ells Carles Duran, a la seu de l’Eurolliga. / Euroleague.net

El Joventut, en un comunicat, va agrair a l’argentí tot el que ha fet pel club. / Penya.com

El president Juanan Morales i Hamza Driouich. / Penya.com

Barcelona acull aquest divendres 
(12.30h) el sorteig dels grups de la pri-
mera fase de l’Eurocup, on la Penya ja 
coneixerà els seus rivals en el retorn a 
les competiciones europees. El conjunt 
verd-i-negre ha quedat enquadrat en el 
bombo 4, amb el Morabanc Andorra, 
l’EWE Baskets Oldenburg alemany i el 
Llemotges francès, rivals amb qui no es 
podrà enfrontar en la primera lligueta. 
Tampoc es podrà trobar amb l’Unicaja, 
l’altre equip de l’ACB que jugarà l’Euro-
cup i que és un dels caps de sèrie, en el 
bombo 1. Per delimitar els sis bombos 
del sorteig s’ha establert un rànquing se-
gons les actuacions dels equips durant 
les últimes tres temporades en competi-
cions oficials de l’Eurolliga. 
En la primera fase els 24 participants es 
dividiran en quatre grups de sis equips, 
un de cada bombo, i els quatre primers 

Nico Laprovittola ja és jugador del Real 
Madrid. L’adeu del base, que ja estava can-
tat des de fa dies, es va accelerar a finals de 
la setmana passada després que la Penya i 
el club blanc van tancar un acord que va fer 
que finalment el conjunt verd-i-negre no 
exercís el dret de tanteig sobre l’argentí. Un 
acord a canvi d’una compensació econò-
mica (les xifres ballen entre els 200.000 i 
els 300.000 euros) que va obrir de bat a bat 
la porta de sortida per a Laprovittola, que 
s’ha compromès amb el Madrid per dues 
temporades, fins al 30 de juny del 2021. 
Qui si va ser inclòs en el tanteig va ser 
Marko Todorovic. D’aquesta manera el 
club es reserva poder igualar qualsevol 
oferta ACB o que el club que el vulgui hagi 
de posar-se d’acord amb la Penya. Un fet, 
però, que no succeirà si opta per anar a ju-
gar fora de la Lliga Endesa. En aquest cas 

La Penya i l’associació Basket Is Life han 
arribat a un acord de col·laboració pel 
Projecte Hamza, una iniciativa solidària 
que va néixer al gener del 2017 amb 
l’objectiu de fomentar, dins de centres 
educatius i entitats esportives, els valors 
humans, els beneficis socials de l’esport i 
la promoció dels drets i la integració d’in-
fants i joves.
El club verd-i-negre participa en un viatge 
al Marroc, a Asilah i a Casablanca, que va 
començar dimecres i que s’allargarà fins 
al dia 20, on s’han organitzat tot un seguit 
d’entrenaments per a infants amb manca 
de recursos i interessats en la pràctica del 

es classificaran per disputar el Top 16, 
que també tindrà format de lligueta. A 
més de l’Unicaja, els altres caps de sèrie 
són el Promitheas Patras (Grècia), el Da-
russafaka Tekfen (Turquia) i el Lokomotiv 
Kuban (Rússia). 
La resta de bombos han quedat de la 
següent manera. En el bombo 2 hi ha 
l’Unics Kazan (Rússia), el Maccabi Ri-
shon Lezion (Israel), el Galatasaray 
Doga Sigorta (Turquia) i el Rytas Vilnius 
(Lituània). En el número 3 hi trobem el 
Buducnost Voli (Montenegro), el Cedevi-
ta Olimpija Ljubljana (Eslovènia), el To-
fas Bursa (Turquia) i el Ratiopharm Ulm 
(Alemanya). El Partizan de Belgrad (Sèr-
bia), el Dolomiti Energia Trento (Itàlia), 
el Mònaco (França) i el Germani Brescia 
Leonessa (Itàlia) són els equips que for-
men el bombo 5, mentre que en el 6 hi 
ha el Nanterre 92 (França), l’Umana Reyer 

El sorteig dels grups de l’Eurocup,
aquest divendres a Barcelona

La Penya només inscriu Todorovic al tanteig i 
confirma l’adeu de Laprovittola, que ja és del Madrid

Acord de col·laboració amb el projecte Hamza

La Penya, al bombo 4 amb l’Andorra, l’EWE Baskets i el LlemotgesEl base argentí marxa havent deixat petjada en la història del club

El Joventut participa en tot un seguit d’entrenaments per a infants al Marroc

La plantilla del Prat va prenent forma 
i en els darrers dies s’han anat con-
firmant els noms dels jugadors del 
planter verd-i-negre que estaran sota 
les ordres del tècnic Dani Miret. El 
primer vinculat va ser el base Pol Mo-
lins i ara s’hi han afegit l’aler Manel 
Signes, l’aler-pivot Arnau Parrado i el 
pivot brasiler Vinicius da Silva. Signes 
ja va disputar set partits la tempora-
da passada amb el conjunt potablava, 
mentre que Arnau Parrado s’incorpora 
a l’equip pratenc després de jugar el 
curs passat a la LEB Plata amb el CB 
Clavijo, on va tenir un bon rendiment 
(11,1 punts, 3,5 rebots i 10,6 de valo-
ració en 20 minuts de mitjana). Vini-
cius, pel seu cantó, fa el salt a la LEB 
Plata des del júnior verd-i-negre, on 
ha estat peça clau. El CB Prat, d’altra 
banda, també ha lligat la continuï-
tat del capità Gerbert Martí i de Marc 
Blanch. 

Manel Signes,  
Arnau Parrado 
i el brasiler 
Vinicius 
jugaran 
al CB Prat

el pivot pot marxar lliure.

Carta de comiat
Laprovittola ha estat a Badalona només una 
temporada i mitja, però en aquest curt espai 
de temps n’ha tingut prou per deixar una 
petjada inesborrable en la història del club 
i entre l’afició verd-i-negra. Amb ell la Penya 
va ser capaç de protagonitzar una salvació 
miraculosa quan el descens semblava inevi-
table i enguany ha liderat els verd-i-negres 
fins a les semifinals de la copa i fins als “pla-
yoffs”, sent l’MVP del curs.  
“Sempre estareu en el meu cor”. L’argen-
tí, a través d’una emotiva carta a les xarxes 
socials, s’ha acomiadat agraïnt a la Penya 
la confiança que va dipositar en ell des del 
primer dia, i assegurant que a Badalona i al 
Joventut ha tornat a ser feliç dins d’una pista 
de bàsquet. 

bàsquet. El Joventut aporta material per 
realitzar els entrenaments i David Jimeno, 
cap del bàsquet base de la Penya, trans-
metrà els seus coneixements als nens i 
nenes. 
Hamza Driouich, jove marroquí de 22 
anys fundador del Projecte Hamza, s’ha 
mostrat molt satisfet per col·laborar amb 
la Penya: “El nostre projecte i el Joventut 
caminem junts amb els valors de la soli-
daritat i la no discriminació. Encara hem 
de créixer molt, però tenim ambició per fer 
grans coses i el suport d’una entitat tan 
important com la Penya ens ajuda molt en 
la nostra consolidació”.

Venice (Itàlia), el Segafredo Virtus Bolonya 
(Itàlia) i l’Asseco Arka Gdynia (Polònia). 
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Juanma Pons arriba carregat d’il·lusió

La lliga, sense els equips balears

El nou entrenador del Badalona somia a arribar al futbol professional amb l’equip escapulat

En el grup de segona B del Badalona només hi haurà 
equips catalans, valencians i aragonesos

Juanma Pons, l’entrenador del CF Badalona 
2019/20, treballa a Montigalà des de dilluns 
passat. El tècnic madrileny, que va ser ju-
gador del club entre 2005 i 2007, dos anys 
en els quals el Badalona va ser campió de 
segona B i va quedar a un pas de la segona 
divisió, ha arribat anunciant que li faria mol-
ta il·lusió saltar al futbol professional amb 
l’equip escapulat. “Seria agosarat dir que 
volem pujar de categoria. Prefereixo dir que 
volem assentar les bases per a professiona-
litzar el club, per tal de fer el salt al futbol 
professional. El club i la ciutat estan prepa-
rats per a fer-ho”, deia en la seva presenta-
ció. “Em faria molta il·lusió portar el Badalo-

Finalment, la composició del grup 3 de 
segona B ha quedat definida sense els tres 
equips de les Illes Balears -el Peña Depor-
tiva, l’Eivissa i l’Atlètic Balears-, que jugaran 
en el grup 1. Així, el Badalona s’haurà d’en-
frontar als equips catalans, valencians i ara-
gonesos. Aquests són els 19 rivals de l’equip 
escapulat: Gimnàstic de Tarragona, Reus CF, 
Hércules, Vila-real B, Cornellà, Espanyol B, 
Lleida, Barcelona B, Ebro, Olot, At. Llevant, 
Sabadell, València B, Ejea, Castelló, Llagos-
tera, Prat, Oriola i La Nucía.
Aquesta setmana s’ha sortejat també el Tor-
neig d’Històrics, que es disputarà entre el 29 
de juliol i el 5 d’agost al Municipal del Gui-
nardó. El Badalona, que és l’actual campió i 
l’equip que més vegades ha guanyat el tor-
neig, set, jugarà en el grup 1, amb el Júpiter 

na al futbol professional”, comentava també.
Pons, nascut a Madrid fa 43 anys, va ser 
futbolista durant quinze anys, la major part 
en clubs catalans de Segona B i, després de 
penjar les botes, va treballar en els equips 
inferiors del Marianao Poblet i de l’Espan-
yol, en el primer equip del Gavà, al qual va 
ascendir a la Segona divisió B, i en el Real 
Mallorca, on ha dirigit el futbol base. “Tre-
ballava en el Mallorca, que és un equip amb 
una estructura de futbol professional que 
acaba de pujar a primera. Però el meu lloc 
allà era dirigint la pedrera i el que vull és 
entrenar. Quan vaig saber que el Badalona 
tenia interès, no m’ho vaig pensar dues ve-

Juanma Pons / foto: Eloy Molina.

i el Sant Andreu. Els escapulats disputaran 
un triangular contra els dos històrics equips 
barcelonins el primer dia de torneig, 29 de 
juliol.

Aquest és el quadre del Torneig d’Històrics 
2019:
Grup 1 (Dilluns 29 de juliol) format 3×1: CE 
Júpiter – UE Sant Andreu – CF Badalona
Grup 2 (Dimarts 30 de juliol) format 3×1: 
UE Vilassar de Mar – FC Vilafranca – Lleida 
Esportiu
Grup 3 (Dimecres 31 de juliol) format 3×1: 
UE Sants – Terrassa FC – UA Horta
Grup 4 (Dijous 1 d’agost) format 3×1: FC 
Martinenc – EC Granollers – CE L’Hospitalet
Semifinals (dissabte 3 d’agost) i final (diu-
menge 4 d’agost) a 90 minuts.

Carla Morera es penja la medalla de plata 
a la Euro amb la selecció espanyola de futbol platja
Van caure per la mínima davant el combinat rús (3-2)

La davantera del Seagull Carla Morera ha 
tornat a fer història amb la selecció espan-
yola de futbol platja. L’extrema blava va re-
presentar les ‘gavines’ al campionat d’Eu-
ropa, disputat a la població portuguesa de 
Nazaré amb un regust agredolç després de 
caure en la gran final contra Rússia per un 
marcador de 3 gols a 2.
Les internacionals espanyoles de futbol 
platja van veure com quatre rematades als 
pals van privar l’equip de pujar a l’esglaó 
més alt del podi. Espanya es va quedar 
molt a prop de culminar la remuntada en 
la seva segona final consecutiva enfront de 
Rússia, però al combinat dirigit per Chris-
tian Méndez li van faltar segons davant un 
rival que va acabar atrinxerat i demanant 
l’hora.
El seleccionador introduïa canvis d’inici i 
Espanya portava el ritme d’inici amb Carla 
Morera, “la cañonera de Cerdanyola” im-
posant respecte a la porteria russa amb les 
seves habituals i mortífers xuts llunyans.
Sara i Jessi es multiplicaven en atac i les 

d’Ilia Leonov tot just inquietaven Mariajo i 
Laura Gallego. Així les coses ens anàvem 
sense gols al final de la primera part i en 
els instants finals del segon acte un parell 
de cops de geni de Fedorova i Cherniako-
va posaven per davant a una Rússia sense 
massa bagatge ofensiu fins a aquest mo-
ment.
Entrant en el tercer i definitiu període She-
va semblava sentenciar la final amb una al-
tra diana, però si alguna cosa caracteritza 
a aquesta selecció femenina és que no sap 
conjugar el verb rendir-se.
En una gran empenta final, Espanya feia 
dos gols, el segon d’Alba Mellado de pe-
nal, i somiava fins al final amb una remun-
tada que va estar a punt de consumar-se.
Tot i això, les russes celebraven finalment 
el seu títol continental sobre la sorra por-
tuguesa. A les joves internacionals espan-
yoles els queda tot el futur per davant per 
tornar amb més ganes encara a grans tor-
nejos com el que ha tingut lloc aquest cap 
de setmana per terres lusitanes.

Foto: sefutbol

MANEL BENAVENTE, NOU SECRETARI TÈCNIC

Dimecres, el Badalona va anunciar la in-
corporació de Manel Benavente a la seva 
estructura com a secretari tècnic del pri-
mer equip. Manel Benavente González 
(28 de setembre de 1973) ja va treballar 
a l’entitat escapulada, quan va ser segon 
entrenador de Julià Garcia, la tempora-
da 2005/06, en la qual el Bada va ser 
campió del grup tercer de segona B i va 
jugar la promoció d’ascens. Benaven-

te ha treballat en altres equips catalans, 
com la UE Lleida,el CE Sabadell, el RCD 
Espanyol i el CF Gavà, on va ser el se-
gon entrenador de Juanma Pons. El se-
cretari tècnic que haurà de confeccionar 
la plantilla del Badalona 2019/20 també 
té experiència fora de Catalunya: a la UD 
Eivissa, a l’Al-Fateh de l’Aràbia Saudita, 
el Guayaquil de l’Equador i l’Omonia Ni-
cosia de Xipre.

gades. És un club que porto al cor, per com 
vaig gaudir esportivament i per les persones 
que hi vaig trobar. És un lloc perfecte per 
créixer”, assegura.
El nou entrenador escapulat reconeix que 
haurà de treballar a contrarellotge per con-
feccionar la plantilla: “Som conscients, per 
les dates en què ens trobem, que hem d’anar 
sense pressa i sense pausa.” Confessa que 
li agraden “els equips sòlids en defensa i 
agressius i ambiciosos en atac” i que, de 
moment, la plantilla compta només amb 
cinc futbolistes. “Hem de parlar amb la resta 
de la plantilla de la temporada passada. Òb-
viament, volem un equip el més competitiu 
possible per mirar d’estar al més amunt”, 
conclou.
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Dracs CEA va organitzar unes 
jornades de tecnificació per 
tancar el curs

Tres jugadores de les Dracs 
Girls debutaran amb el Team 
Spain

L’Institut Guttman va acollir durant el passat 
cap de setmana, unes jornades de tecnificació 
d’hoquei adaptat a càrrec dels Dracs CEA, club 
que entrena i juga habitualment en aquesta 
instal·lació.
Durant dues hores de dissabte al matí i dues 
més diumenge, diversos jugadors dels Dracs, 
i algun jugador de fora, van treballar la tècni-
ca individual per millorar la pràctica d’aquest 
esport.

Finalment seran tres les jugadores de les 
Badalona Dracs Girls que debutaran aquest 
dissabte amb la selecció espanyola de futbol 
americà, en partit amistós contra Itàlia que 
es jugarà a la localitat madrilenya de Rivas
La quarterback Maria Garcia, la corredora 
Elena Leiva, i la linebacker Isabel Lorenzo, es 
troben a Madrid des del passat diumenge, en 
una concentració a la Residència Erasmo de 

Els veterans del Rem Badalona continuen 
amb pas ferm en la lliga de llagut
L’equip veterà del Club de Rem continua 
amb pas la seva participació en la lliga de 
llagut, després de sumar una nova vic-
tòria a la tercera prova disputada a Flix. El 
quadre badaloní es va imposar per davant 
de Vogadors de Cambrils i Club de Rem 
Arenys.
La bona actuació del Rem Badalona no 
finalitzava aquí. El cadet femení repetia 
triomf, mentre que infantils i juvenils 
tornaven a quedar segons. Gran resul-
tat també del Sénior Femení, amb una 
magnífica segons posició per darrere del 
Mataró
El Club Natació Badalona també va parti-
cipar en aquesta tercera regata amb el ve-
terà femení i el sènior masculí. Tots dos 
equips van disputar la final B de les seves 
respectives categories, repetint vuitè lloc 
a la general
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La Llefià vol tornar a engrescar 
la temporada que ve

Anna Cruz es corona 
a l’Eurobasket de Sèrbia

8 renovacions i 8 incorporacions en el nou projecte

Segona medall d’or per a l’escorta badalonina

El CF Unificació Llefià 2019 - 2020 ja 
té programada tota la temporada així 
com el grup de jugadors que lluitaran 
perquè aquesta  temporada - esperem 
que així sigui - pugui ser recordada, 
de la mateixa manera que ho va ser la 
2012 - 2013 (ascens a Primera Cata-
lana). El nou projecte de Jordi Souto, 
desena temporada al capdavant del 
primer equip, arrencarà el 12 d’agost 
amb la primera jornada d’entrenaments 
de pretemporada. Fins a 18 jugadors 
aproximadament iniciaran el curs, su-
mant jugadors del primer equip, futbol 
base i baixes per vacances de feina. 
De la temporada anterior, fins a set 
jugadors segueixen: Alexis Monterder 
‘Monty’, Toni Parra, Fran Roldán, Álex 
Gutiérrez ‘Guti’, Álex Saumell, Álex 
García, Toni Casulleras i Carlos Naya. 
Entre el grup de baixes, cal destacar 

La jugadora badalonina Anna Cruz s’ha 
proclamat campiona l’Eurobasket de Sèr-
bia amb Espanya. L’escorta de Badalona 
s’ha penjat el seu segon or europeu de 
forma consecutiva després de superar 
França en la gran final de Belgrad (86-66). 
Anna Cruz va assolir la seva primera me-
dalla d’or en categoria absoluta l’any 2017. 
Des que es va estrenar com a internacional 
amb la selecció nacional a l’Eurobasket de 
Letònia 2009, l’exterior de Badalona havia 
perseguit el somni de regnar en un euro-
peu i ja ho ha aconseguit en dues ocasions. 
Als seus 32 anys, la jugadora del Dyna-
mo Kursk segueix completant la seva 
vitrina particular de títols amb la selec-
ció nacional un any després d’assolir la 
tercera posició al Mundial Absolut dis-
putat a Tenerife, on el combinat espan-
yol es va penjar la medalla de bronze. 
Pel que fa a aquest Eurobasket, la selec-
ció espanyola dominaria la competició 

de principi a fi, guanyant cinc dels sis 
partits del torneig amb una autoritat in-
creïble. La SelFem va debutar a la fase 
de grups amb una contundent victòria 
davant Ucraïna (77-95). Contra el Regne 
Unit (67-59) i Letònia (56-59), el con-

Foto: M.E.
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la incorporació d’Israel Medina al cos 
tècnic després d’anunciar-se la seva 
retirada, on també hi serà Marc Calvo 
com a segon entrenador. 
En el capítol d’incorporacions, la Llefià 
ha anunciat vuit noms més: el porter 
Cesc de Bode (CD Montcada), els de-
fenses Leo Cobas (CD Masnou), Sergi 
Lobo (Sant Andreu B) i Javi Guerrero 
(Baró de Viver), el pivot Jordi Ros 
(Guineueta) i els davanters Demba 
Traoré (Rapitenca), Álex Domínguez 
(Baró de Viver) i Alberto López (Young 
Talent). A més a més, els juvenils Pau 
Llinares, Pol Juárez i David Cutillas fan 
el salt al primer equip. 
Durant el mes d’agost, els blanc-i-ver-
mells jugaran cinc amistosos, davant  
CD Caldes, Fontsanta - Fatjó, Sant 
Andreu de la Barca, Marianao Poblet i 
Atlètic Junior, tots de Segona Catalana. 

junt de Lucas Mondelo es va assegurar 
la primera posició del seu grup i l’accés 
invicte cap a la ronda de quarts de final. 
Després de vèncer Rússia per accedir a 
la semifinal (78-54), el combinat de Lu-
cas Mondelo es creuava amb el combinat 

amfitrió, Sèrbia, qui va fer suar de valent 
l’equip de Cruz fins a pràcticament el 
darrer minut (71-66) i amb millor versió 
de la badalonina a la pista: 14 punts, 5 
rebots, 3 assistències i 13 de valoració. 
A la gran final, Espanya es va citar 
amb França i es va reeditar la final de 
l’Eurobasket de l’any 2017 (56-40). 
Aquesta medalla d’or converteix Cruz en 
una de les jugadores amb millor palmarès 
en la història d’Espanya. La base badalo-
nina és campiona d’Europa de seleccions, 
plata olímpica, subcampiona del món, 
bronze al Mundial 2018, campiona de 
l’Eurolliga i campiona de la WNBA. 

Nova etapa a Turquia 
A partir de la pròxima temporada, Cruz 
iniciarà una nova vida a Turquia després 
d’oficialitzar-se la seva incorporació al 
Fernerbahce turc, on s’intentarà construir 
un bloc per guanyar l’Eurolliga.

Els Dracs marxen de vacances amb la mira-
da posada en el mes de setembre. El dia 21 
d’aquest mes, el club farà la presentació oficial 
dels seus dos equips, mentre que una setmana 
més tard, el 28, tindrà lloc el torneig 3×3.
Dracs CEA també ja treballa en l’organització 
del 4t Torneig Internacional, pel qual ja s’han 
interessat alguns clubs d’abast internacional, 
una mostra de l’èxit aconseguit en les tres edi-
cions anteriors.

la Ciutat Universitaria de la UAM dirigida pel 
nou seleccionador, Fernando Guijarro.
L’anterior i únic precedent entre espan-
yoles i transalpines va finalitzar amb un 
clar triomf del Team Spain (0-21). El par-
tit d’aquest dissabte es jugarà al camp del 
Cerro del Telégrafo, escenari habitual dels 
partits d’Osos Rivas, i donarà inici a les 11 
del matí.
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Mercuri retrògrad, passant pel sector dels amors, pot fer 
que posis el fre amb una història que comença. Potser 
sents que cal valorar-ho millor, abans d’apostar fort.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Et sents amb ganes d’ajudar a una persona amiga que 
passa per un moment delicat. Si tenies possibilitats 
d’ascendir, en l’àmbit professional, ara es poden donar 
oportunitats.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Segueix el període d’opcions professionals. Per poder 
accedir-hi, molt possiblement, hauràs de deixar enrere 
algunes pors, que arrossegues. Confia i dóna’t l’opor-
tunitat.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Mercuri retrògrad per Casa VIII, pot fer que un tema 
econòmic visqui importants variacions i hagis de redefi-
nir els plans. Algú pot enamorar-se de tu, i t’ho farà saber.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Poses el focus en preparar les vacances, que ja es-
tàs pensant a prendre’t. Els trànsits per la Casa III, 
també poden inclinar a un canvi o posada a punt del 
vehicle.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Mercuri a Lleó, es posa retrògrad i t’inclina a la reflexió. 
Cal aprofitar per fer un exercici d’acceptació i responsa-
bilitat. Si pots tornar a intentar-ho, serà millor.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
L’oposició del Sol a Plutó, pot ampliar la teva perspec-
tiva de les coses i conèixer persones interessants, que 
col·laboraran en la teva evolució i filosofia, personal.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Mercuri retrògrad, a la Casa de la parella, pot por-
tar alguna experiència de retrocés, o que sentis que 
s’ha de tornar a parlar d’algun tema que ja semblava 
oblidat.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Pots sentir-te generós, tant amb tu mateix, com amb els 
que estimes i oferir-los algun regal. Desitges compartir, 
no solament qüestions materials, també el millor de tu.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Pots tenir somnis on connectis amb situacions passa-
des, per aplicar alguna cosa útil, en les teves circum-
stàncies actuals. Et preocupa tot el que té a veure amb 
el descans.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Pots tendir, a protegir-te emocionalment, i a practicar 
certa reserva del que sents. Experimentes més necessi-
tat de silenci, per posar una mica en ordre els objectius.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
En el terreny laboral, es pot donar la situació que ha-
gis de rebutjar una oferta, que no compleix les teves 
expectatives. Entres en un període de necessària for-
mació.
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