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Queixes
per la nova
carretera
Les ambulàncies lamenten l’eliminació
del tercer carril d’avançament per
accedir a l’Hospital de Can Ruti

Nicky Jam, cap de cartell

Foto: David Fernández

El Festival de
Reggaeton no
se celebrarà
per manca de
llicència 2 a 7
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Badalona també es queda sense
macroconcerts a l’Skate Àgora
per manca de llicència

Els promotors privats es queden sense espais
on celebrar grans esdeveniments musicals.
El Reggaeton Barcelona tampoc aconsegueix
permís ni a l’Skate Àgora ni al Turó d’en Caritg.

Quasi per casualitat, s’ha sabut que l’Skate
Àgora del barri de Canyadó no compta amb
les llicències per organitzar grans concerts
en el solar adjacent a la pista. Les alarmes
es van disparar en una entrevista a la ràdio
local quan la regidora delegada de cultura,
Helena Bayo, va posar en dubte la celebració del Reggaeton Barcelona d’aquest
dissabte amb noms del panorama internacional com Nicky Jam. El problema rau en
l’ús del solar del costat que l’empresa que
gestiona l’Skate Àgora volia fer servir per a
les 10.000 persones que s’esperen durant
12 hores. Fonts municipals han confirmat
a aquest diari que el conveni d’ús signat
amb l’Ajuntament només permet activitat
esportiva i de “dinamització” dins dels límits de la pista d’skate però no a la zona
del costat, un solar destinat a zona verda

Les actuacions del dj Richie Hawtin van omplir l’Skate Àgora de milers de persones / Arxiu

que necessita d’una llicència d’activitats per
a ocupar-lo per a concerts. A més a més,
també és obligat comptar amb informes favorables de protecció civil, bombers i, fins
i tot, d’Adif perquè es troba a pocs mestres
de la via del tren. De fet, segons ha pogut
saber aquest diari, el govern municipal ja
ha obert un expedient disciplinari a l’Skate
per haver fet activitats en aquell solar. Per la
seva banda, l’empresa que gestiona l’Skate
i que ja havia signat un acord amb el promotor del Reggaeton Barcelona Summer
Edition reconeixia que no compta amb els
permisos necessaris i que cancel·la aquest
concert i la resta d’activitats previstes fins
que es tramiti la llicència corresponent, una
gestió que, segons les fonts municipals, “és
farragosa i trigarà uns mesos”. Això vol dir
que difícilment es podrà celebrar el concert

del 15 de setembre per commemorar els
25 anys de Camela ja que el cartell que
promociona l’esdeveniment també especifica “junto recinto Skate Agora”. Dimecres,
tres dies abans del concert de Nicky Jam,
el Reggaeton Barcelona anunciava un nou
espai: el Turó d’en Caritg. Una sorpresa
per al mateix Ajuntament de Badalona que
emetia un comunicat assegurant que “no
s’ha donat cap permís ni cap llicència” als
organitzadors i que, per tant, “no tenen
autorització” per fer el concert. Fonts municipals han detallat a aquest diari que “és
impossible” tenir un pla de seguretat preparat en tres dies i que acotar el parc per a
una activitat així “no és viable”. La realitat
és que Badalona no disposa d’un espai que
es pugui tancar per a 10.000 persones.
“No tenim un Can Zam, com Santa Colo-

L’ACTUACIÓ DEL DJ RICHIE HAWTIN JA VA CONVERTIR L’SKATE
ÀGORA EN UN NOU ESPAI DE CONCERTS
Al 2015 es va inaugurar l’Skate Àgora de
Badalona com un dels únics espais al
món amb aquestes característiques per
a la pràctica de l’Skate. Des de l’aleshores, s’han organitzat competicions
mundials que han estat retransmeses
per les grans cadenes nordamericanes.
Amb el pas del temps, però, la pista
d’skate s’ha adaptat a d’altres usos. Per
exemple, ha estat l’escenari de la festa
prèvia al Sònar on hi ha punxat un dels
dj de més renom del panorama internacional: Richie Hawtin. El 2016 ho va
fer per sorpresa portant més de 4000
persones. Davant les queixes de veïns i
Cartell promocional del Reggaeton Barcelona

dels partits de l’oposició pels problemes
ocasionats, al 2017, Hawtin va tornar
però en aquella ocasió va avisar amb
24 hores d’antelació i va reunir més de
6000 persones. Una xifra similar d’espectadors va aconseguir al 2018 avisant
aleshores amb 48 d’hores. El govern municipal n’estava orgullós perquè “posava
Badalona al mapa musical de Barcelona”
amb aquesta actuació que inaugurava
el Sònar. L’organització també va fer un
balanç positiu i des d’aleshores els concerts o les activitats dinamitzadores han
estat més habituals dins i fora de la plaça
de ciment.
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ma de Gramenet” diuen aquestes fonts.
Des de l’oposició, PP i Guanyem han expressat públicament la seva sorpresa. El PP
demana que comparegui el govern del PSC
per explicar les raons per les quals s’ha denegat el permís dins de l’Skate Àgora quan
al maig es va fer un esdeveniment similar

en motiu del Barcelona Remember Festival
amb milers de persones. Per la seva banda,
Guanyem també ha demanat mesures disciplinàries a l’empresa que gestiona l’Skate
si s’ha abusat de la concessió atorgada per
l’Ajuntament.
Aquest no és el primer cas que un festival

multitudinari de pagament no pot celebrar-se a Badalona. Al 2017, el badaloní
Juan Magan i Sebastian Yatra sí que van
poder fer les delícies dels seus fans en el
Reggaeton Beach Festival que es va celebrar al Port de Badalona. L’any següent,
però, el mateix festival amb noms com Bad
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Bunny o Karol G ja no va celebrar-se a la
ciutat. Segons va explicar Marina Badalona,
la zona portuària té un aforament de 10.000
persones i els responsables del festival
van calcular que superarien aquesta xifra.
L’esdeveniment es va traslladar aleshores
al Parc del Fòrum de Sant Adrià de Besòs.

4 anys sense grans
concerts al Palau Olímpic
de Badalona
El Passeig Marítim i el Parc del Gran Sol
es converteixen en escenaris musicals
Badalona ha estat durant molts anys escenari d’actuacions destacades de l’àmbit
musical internacional. Artistes de renom
com Bruce Springsteen, One Direction,
Iron Maiden o espanyols com Dani Martín i
Miguel Bosé han passat pel Palau Olímpic.
Però les grans actuacions musicals a Badalona van començar molt abans, a l’antic
pavelló de la Penya, el d’Àusias Marc. Per

allà hi van passar Elton John i Eric Clapton als 70, i The Police i B.B. King, als 80,
entre d’altres. Amb la construcció del Palau Municipal, el nou pavelló de la Penya
l’any 1991, els seus gestors obtenien força
recursos econòmics gràcies a l’organització d’aquests esdeveniments. Així doncs,
a més dels ja anomenats, Badalona acollia
les actuacions de Guns N’Roses, Anasta-

El Palau Municipal d’Esports té una capacitat suficient per acollir
concerts de més de 10.000 persones / Miquel Àngel Forniés

Concert de Lenny Kravtiz l’any 2002 al Palau Olímpic / Miquel Àngel Forniés

cia, Oasis o Bruno Mars. Però l’any 2015
s’obria la capsa dels trons. El cantant Antonio Orozco tenia previst actuar a l’Olímpic el 19 de desembre de 2015 i els seus
mànagers el van suspendre “a causa de la
falta de llicència d’activitat d’espectacles
musicals del recinte” segons anunciaven en
un comunicat. Fins i tot el mateix Orozco
deia en una entrevista radiofònica que la
causa tenia relació amb el compliment de
la normativa de seguretat. En aquell moment, el govern liderat per Dolors Sabater
assegurava que s’estava treballant perquè
“el pavelló complís amb la normativa per fer
esdeveniments de caràcter massiu”. Fonts
municipals asseguraven que era una tasca
pendent des dels anteriors mandats i que,
quan ho van saber, van demanar als gestors
de l’equipament “que no es fessin més concerts”. La Guàrdia Urbana havia aixecat acta

en el concert que l’octubre d’aquell mateix
any havia fet Dani Martín. Tot i que el nombre de concerts a l’Olímpic s’havia reduït en
els últims anys, qui havia estat regidor de
seguretat en el mandat del PP (de 2011 a
2015) assegurava que es complia amb el
pla de seguretat requerit pel bon funcionament dels concerts. Miguel Jurado deia
aleshores que la normativa establia que a
pista hi podia haver 600 persones però
que es garantia la seguretat perquè hi pogués haver fins a 1.600. Però el govern de
Guanyem, ERC i ICV-EUiA va prohibir que
es tornessin a fer grans concerts fins que es
fessin les obres pertinents al palau. Tot això
passava 3 anys després del tràgic accident
al Madrid Arena quan van morir 5 persones en una macrofesta. Els responsables
municipals no volien arriscar-se a que es
produís una situació semblant. El Joventut

Del 05/07 al 11/07/2019

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

PUBLICITAT

5

6 REPORTATGE

Carles Tornero / Montse López - redaccio@diaridebadalona.com

Núm. 664

Del 05/07 al 11/07/2019

REPORTATGE

Carles Tornero / Montse López - redaccio@diaridebadalona.com

7

Els veïns de Casagemes i el Gorg reconeixen que
els grans concerts provoquen moltes molèsties
Les entitats veïnals reclamen mesures preventives per evitar la brutícia

Concert de Pitbull al Palalu Olímpic l’any 2012 / Miquel Àngel Forniés

feia dos anys que intentava regular aquesta
situació però reclamava a l’Ajuntament de
Badalona que es fes càrrec de les despeses
necessàries per adequar l’equipament a la
celebració d’activitats extraesportives. Jordi
Villacampa, president del Joventut en aquell
moment, va arribar a dir que els sortiria més
rendible retornar el pavelló a l’Ajuntament i
llogar-lo per als partits de lliga. I és que el
Joventut ha deixat d’ingressar grans quantitats de diners a causa d’aquesta situació.
4 anys després, l’actual president del club,
Juanan Morales, explica que la situació
“està en vies de solució”. La llicència l’ha
de sol·licitar l’Ajuntament -com a propietari
del pavelló- a la Generalitat i ara es troben
a l’espera que s’obtingui el permís definitiu. El Joventut ha presentat un informe
exhaustiu de la tipologia d’esdeveniments
esportius i extraesportius que es volen fer
a l’Olímpic i, tot i així, hauran de certificar
quan una d’aquestes activitats s’organitzi
que es compleix amb els requisits. Fins ara,
el club ha dut a terme unes obres d’adequació referents principalment a l’amplitud de
les escales per facilitar la sortida. Unes ac-

tuacions que ha finançat el club. “El pavelló
segueix obtenint interès per als promotors,
tots diuen que té una acústica privilegiada i
un bon accés en transport públic”, diu Morales. El president espera, en breu, poder
tornar a programar grans concerts a l’Olímpic com es va fer durant molts anys. “El
Palau és un dels recintes més segurs que
existeixen”, afegeix Juanan Morales.
Altres espais per a concerts
Mentre el Palau Olímpic s’ha tancat per a
l’organització de grans concerts de pagament, el Passeig Marítim de Badalona s’ha
anat situant en l’alternativa d’actuacions
multitudinàries gratuïtes que no necessiten restringir els accessos. És així com es
van celebrar festivals com el Primavera Pop
dels 40 Principals, a més d’algunes actuacions per a les Festes de Maig. Ho va iniciar
el govern de Xavier Garcia Albiol després de
la inauguració del passeig al 2012, uns espectacles que el govern de Dolors Sabater
no va voler continuar organitzant a la ciutat.
Ara, però, el PSC d’Álex Pastor ha retornat
a aquella idea. El Parc del Centenari, al Turó

Caritg, també ha estat escenari de les actuacions del 10 de maig durant anys, a excepció d’aquest 2019 que s’ha canviat aquest
espai pel del Passeig Marítim. El Parc del

Gran Sol també acull concerts quan amb
Dolors Sabater es van canviar les ‘vaquilles’
per actuacions. Han passat ja Rosario Flores, El Arrebato o Ketama, entre d’altres.

ÁLVARO SOLER I BLAS CANTÓ ACTUEN AL PASSEIG MARÍTIM
PER DONAR LA BENVINGUDA AL NADAL
El passat mes de desembre, l’Ajuntament de Badalona va decidir començar
la campanya nadalenca amb actuacions
musicals organitzades per la cadena
radiofònica Europa FM però d’accés

obert a tothom. Pel Passeig Marítim van
passar Álvaro Soler i Blas Cantó dins de
la campanya “Hola Nadal”. Un escenari a
l’aire lliure a ple hivern que es va omplir
de fans d’aquests cantants de pop.

Gestoria Administrativa
Assessoria d’Empreses
Assessoria Jurídica
Especialistes en el sector del transport i vehicles
C. Francesc Layret, 120 baixos - tel. 93 384 08 69 Fax: 93 384 20 45 - 08911 Badalona - info@gestorialafarga.com

Amb el tancament del Palau Olímpic com a
zona de concerts multitudinaris i, ara, amb
els problemes a l’espai adjacent a l’Skate
Àgora, Badalona s’ha quedat sense espais
on poder organitzar concerts multitudinaris, més enllà de les Festes de Maig que
oferta l’Ajuntament de Badalona. El Turó
d’en Caritg continua sent un dels millors
indrets pel fet de trobar-se més lluny de
les residències però la comunicació fins al
parc no és fàcil i l’espai no és prou atractiu
per als promotors privats que mai no hi han
organitzat cap gran concert. Badalona perd
pistonada davant espais com Can Zam, a
Santa Coloma, o El Fòrum, de Sant Adrià,
però no tothom se’n lamenta. Alguns veïns
ho agraeixen. En Joan Ramírez, president
de la Plataforma del Carrer Orient -a tocar
de l’Skate Àgora- recorda a aquest diari que
les actuacions del dj Richie Hawtin van suposar “un desastre per als veïns”. Segons
Ramírez, havien d’aguantar soroll, molta
brutícia, desperfectes com vidres trencats
i pixats al carrer. “Es reuneixen milers de

Brutícia al carrer Orient al dia següent de l’actuació de Richie Hawtin al 2016 / Plat Carrer Orient

persones en molt poc temps i no es preveuen els serveis necessaris per a un esdeveniment així, com més papereres o urinaris, fins i tot, va haver de venir un camió

especial per netejar els carrers dels pixats”,
explica aquest veí. Ramírez lamenta que les
autoritats “perden de vista que el voltant de
l’Skate és una zona residencial, com Ca-

sagemes o Canyadó, i que l’únic beneficat
és l’empresa que gestiona la pista, que fa
l’agost”. Els veïns no descarten reunir signatures per tancar la instal·lació.
Al Gorg, prop del Palau Olímpic, les queixes
són similars. Manuel Baena, de l’Associació de Veïns Joaquim Ruyra recorda que els
concerts al pavelló provocaven “una massificació de persones amb molta brutícia i botellon, i que hi havia un caos d’aparcament”.
Baena també matisa que depenia molt del
tipus de concert i del públic que omplia la
zona. Sobre les compensacions econòmiques per als comerços del voltant, aquest
veí explica que no els beneficiava gaire,
més enllà d’algun basar proper que tancava
més tard. Tant els veïns de Casagemes com
els del Gorg, però, no es tanquen en banda i
reclamen que hi hagi mesures de control si
es tornen a fer esdeveniments com aquests.
“Jo sóc molt amant de la música i també
em sap greu que Badalona es quedi sense
aquests concerts” explica Baena a aquest
diari.
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La remodelació de la carretera de Can Ruti
provoca les queixes de les ambulàncies
L’eliminació del tercer carril dificulta la rapidesa dels serveis sanitaris
Les obres de remodelació de la carretera de
Can Ruti, que van començar al març d’aquest
any, després d’anys d’espera, han acabat a finals d’aquest mes de juny. Fa pocs dies el trànsit ha quedat restablert. Però la remodelació no
ha agradat a tothom que accedeix a l’hospital
Germans Trias i Pujol.
El president del comitè d’empresa d’Ambulàncies La Pau, David Fernández, ha denunciat,
en nom de tot el col·lectiu, els canvis fets en
aquesta carretera. “Abans hi havien 2 carrils de
pujada, però, ara, un d’aquests l’han destinat a
les bicicletes i als vianants. D’aquesta manera,
a les ambulàncies se’ls fa difícil avançar als
altres vehicles. Això comporta embussos a la
carretera i ens perjudica a nosaltres si tenim alguna urgència”, segons ha detallat Fernández.
A més de la reducció de carrils, l’Ajuntament de
Badalona també va treure les illetes que permetien una millor conducció i les va substituir per
una rotonda que encara dificulta més el pas de
vehicles, segons considera el president d’empresa d’Ambulàncies La Pau.
Els autobusos són un altre focus d’aquesta pro-

blemàtica, ja que “fan canvi de conductor a una
parada que es troba enmig del camí i, amb les
obres, és quasi impossible adelantar”, segons
Fernández.
Des del comitè, es demana que s’escolti la seva
opinió, ja que l’Hospital Germans Trias i Pujol
dóna servei a 800.000 persones i és un dels
hospitals de referència de tot el territori català.

Carretera de Can Ruti

Unes obres esperades des de fa anys
Els treballs de remodelació de la carretera de
Can Ruti van ser anunciats, ara fa just tres anys,
per la llavors alcaldessa de Badalona, Dolors
Sabater. Després d’aquests tres anys, les obres
s’han acabat just al començar l’estiu. Els treballs, amb un pressupost d’1,5 milions d’euros
finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB), s’han fet en diverses fases, alterant la
circulació de vehicles. Les actuacions previstes
han consistit, bàsicament, en la millora del paviment de la calçada i els seus vorals, millores de
rotondes, parades de transport públic i millores
de la senyalització viària, tant pel que fa a l’horitzontal com la vertical.
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Pastor demana més
efectius dels Mossos
d’Esquadra a Badalona
L’alcalde, Àlex Pastor, es va reunir dilluns
amb el cap de la Regió Policial Metropolitana
Nord, Sergi Pla, i el nou cap de la comissaria
dels Mossos i la Guàrdia Urbana de Badalona,
Alfons Sarrias. A la reunió, realitzada a la Casa
de la Vila, també va ser present el segon tinent
d’alcalde, Jordi Subirana. A la trobada es va
tractar principalment l’àmbit de la seguretat
a la ciutat. L’alcalde va demanar al conseller
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, que es destinin més efectius de les
noves promocions de Mossos a la comissaria
de Badalona per millorar la seguretat a la ciutat. A més, l’alcalde va aprofitar per recordar

l’aposta del govern municipal per incrementar
la plantilla de la Guàrdia Urbana amb 56 nous
agents. Les infraccions penals a Badalona es
van reduir un 4% durant el primer trimestre de
2019 a Badalona, segons dades del Ministeri
de l’Interior, però Pastor vol posar èmfasi en
“millorar la percepció que tenen els veïns i
veïnes amb més presència policial”.
Es posa en marxa el Visor de Dades Delinqüencials de Catalunya
Els Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb
l’Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya,
ha presentat aquest dimarts una nova eina

La nit va celebrar-se a la Sala Sarau 08911

Imatge de la trobada entre Pastor i els membres dels cossos de seguretat

que permet que qualsevol ciutadà pugui consultar les dades delinqüencials de Catalunya.
Es tracta d’un viso que permet visualitzar
les dades actualitzades i geolocalitzades. La
nova eina permet anar vuit anys enrere, fins
el 2011, i consultar dades sobre diversos
tipus de delictes i subtipus. A Badalona, les

dades els delictes més denunciats són els de
lesions, falsificació de moneda o falsedats documentals. Les dades també permeten veure
la comparació de delictes entre Badalona i
la resta de poblacions amb més habitants de
Catalunya. Els Mossos s’han compromès en
actualitzar les dades de manera trimestral.

Agent vigilant el Pont del Petroli

va obrir-se a mig matí, d’aquest dijous. El
consistori ja ha anunciat que intensificarà el
control per evitar que els joves hi saltin. De
fet, aquesta acció esta prohibida per normativa municipal. Des de l’Ajuntament s’ha demanat civisme als banyistes i que no s’utilitzi
el pont per llançar-se a l’aigua. Recorden, tal
i com ja ha passat en alguna ocasió, de la
perillositat de tirar-se al mar des del pont.
D’altra banda, una altra acció que també està
prohibida al pantalà es pescar-hi. La Guàrdia
Urbana també hi actua, sobretot en horari de
nit, franja que més pescadors accedeixen al
pont per pescar-hi.

BREUS

RETIREN DIVERSES PISCINES “IMPROVISADES”
A SANT ROC

L’onada de calor, del passat cap
de setmana, va portar a buscar formules per passar millor
aquestes altes temperatures. A
Sant Roc, i no és la primera vegada, alguns veïns han decidit

instal·lar piscines desmuntades a diversos indrets de la via
pública. La Guàrdia Urbana va
fer complir la normativa i va fer
retirar les piscines dels carrers
del barri de Sant Roc.
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El sopar benèfic Paul Harris recull
18.000 euros per l’ICO

El Pont del Petroli, reobert després de 24 hores
tancat per actes vandàlics
Saltar des del Pont del Petroli, tot i estar
prohibit, sembla que no té aturador. Aquesta practica, habitual cada estiu, sembla que
està augmentant aquest any, tot i les multes
que està aixecant la Guàrdia Urbana. Justament, aquest dimecres, un grup de menors
van llançar-se des del pont malmeten part
dels cables de la barana. Aquesta acció va
fer tancar, per motius de seguretat, l’accés al
pont fins aquest dijous, a mig matí. L’Ajuntament de Badalona va tancar-lo perquè els
cables feien perillar la seguretat de les persones que passegen pel pont. Després de
reparar-ho, en menys de 24 hores, l’accés

Del 05/07 al 11/07/2019

QUEDEN EN LLIBERTAT ELS DOS HOMES
DETINGUTS PER ABUSAR SEXUALMENT
D’UNA NOIA DE 25 ANYS
Els dos homes que van ser detinguts a Badalona com a presumptes autors d’un abús
sexual a una noia de 25 anys en un pis del
barri de la Salut durant la revetlla de Sant
Joan van quedar en llibertat amb la condició
d’investigats. El jutjat d’instrucció número 5
de Badalona, el de guàrdia el dia dels fets,
els va deixar en llibertat després que ni la
declaració de la víctima ni una roda de reconeixement servissin per identificar-los
com a autors dels fets materials denunciats.
Fonts judicials van informar que la causa
per abús sexual continuava oberta i que es
determinarà el delicte segons avanci la investigació.

LA CALOR FA CAURE MOLTES FULLES
DELS ARBRES DE BADALONA

Les fulles dels arbres s’amunteguen a la calçada i fan en
alguns punts de ciutat catifes de colors. Una imatge més
pròpia de la tardor que s’explica amb el que s’anomena
estrès hídric. De la mateixa manera que les persones
quan tenim calor intentem refrescar-nos traient-nos
roba del damunt, els arbres fan el mateix i perden les
fulles per sobreposar-se a aquesta manca d’hidratació.

Imatge del sopar solidari de la nit de Paul Harris

La passada setmana va celebrar-se el
XVIIè sopar benèfic ‘Paul Harris’ del Rotary Club de Badalona per tal de recaptar
fons per l’adquisició d’un equipament de

videoconferència que permetrà un accés
ràpid pels professionals dels hospitals
comarcals de la Xarxa ICO i el centre ICO
Badalona. En concret, aquest nou sistema

servirà per potenciar els comitès de tumors territorials per tal de millorar la presa
de decisions compartides ja que connectarà, directament, l’ICO Badalona amb els
hospitals comarcals de la Xarxa (Hospital
Fundació Esperit Sant, Hospital Municipal
de Badalona, Hospital de Mataró i Hospital de Calella) millorant el flux de pacients
perquè sigui atès allà on correspon amb
la millor qualitat. Durant la nit, celebrada
al Sarau 08911, van recaptar-se un total
d’uns 18.000 euros. La primera tinent d’alcalde de l’ajuntament de Badalona, Teresa
González, va encapçalar la llista d’autoritats que van assistir al sopar. Per part de
l’ICO hi van assistir la cap assistencial
de l’ICO Badalona, Vanessa Quiroga, el
director assistencial de l’ICO Badalona,
Joaquim Julià, i el director de Relacions
Institucionals de l’ICO, Josep Sànchez de
Toledo. Durant el sopar, que va ser presentat i amenitzat per l’actor i humorista, Pep
Plaza, es va realitzar una subhasta solidaria entre els assistents.

380 badalonins
surten de la llista
d’aturats durant
el mes de juny

Inem de Badalona

Continua la reducció de l’atur a Badalona.
El passat mes de juny, 380 persones empadronades a la ciutat van sortir de la llista
d’aturats. Ara mateix a Badalona, segons les
dades fetes públiques aquest dimarts hi ha
poc més de 13.000 persones aturades. La
xifra d’aturats a la ciutat segueix el model
dels municipis veïns. A nivell de comarca,
l’atur s’ha situat en xifres d’un 9,80% i això
es tradueix en 102.000 persones que no tenen feina, inclosa la ciutat de Barcelona. A
nivell de Catalunya, el passat mes de juny
es va tancar amb 357.272 persones aturades registrades a les oficines de Treball, un
3,7% menys que al maig d’aquest mateix
any.
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Els Castellers de Badalona reclamen
llum i aigua a l’antic Mercat Maignon
La colla Micaco ha llogat un grup d’electrògens per poder assajar
A principis d’any, la colla castellera de la ciutat va quedar-se
sense seu social. El propietari de
Can Peixaut, al barri del Raval,
comunicava a la colla que havien
d’abandonar el local per ubicar-hi
una nova promoció, tal i com
constava en el conveni entre l’entitat i el propietari. A partir d’aquí, la
colla va començar a buscar local,
i durant unes setmanes, va assajar
enmig de la plaça de la Vila, per
reivindicar una nova seu. Des del
consistori, i després de buscar
diverses opcions, van optar per
cedir, temporalment, l’antic edifici del Mercat Maignon, pendent
d’una remodelació des de fa 10
anys. L’espai, però tenia no estava adaptat i des de l’Ajuntament

Imatge de l’antic mercat Maignon, on assagen els Castellers de Badalona

Open Arms va al Parlament
Europeu per denunciar la
“criminalització” dels rescats

Entrada del vaixell Astral al port

Una llanxa de l’ONG badalonina
Proactiva Open Arms va arribar
dimecres fins a la seu del Parlament Europeu d’Estrasburg per
un canal del riu Rin, que passa
pel costat. L’acció va servir per
reclamar que s’acabi la “criminalització” de les ONG dedicades a
rescatar persones que intenten
arribar a Europa creuant el Mediterrani irregularment. L’organització badalonina va lliurar una

carta signada conjuntament amb
l’ONG Sea Watch als candidats a
presidir la institució. En la missiva demanen, entre altres coses,
frenar la “criminalització” cap a
les organitzacions de rescat, que
en els darrers mesos han estat víctimes de “difamacions i penes de
presó”. “Europa no fa els deures,
hauria de tenir una guarda costanera pública”, ha apuntat en roda
de premsa l’eurodiputat de Pode-

mos Miguel Urbán.
L’Astral torna al Port de Badalona
D’altra banda, aquest dimecres, el
vaixell Astral ha tornat al Port de
Badalona després d’estar mesos
fent feina de suport al Mediterrani.
Des de Marina Badalona han anunciat que ja preparen calendaris per
grups i escoles per poder visitar el
vaixell Astral properament.
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van arreglar el terra, durant uns
mesos. Ara, un cop han acabat
les obres, els Castellers assagen
cada dimarts i divendres al vespre, però fins al moment sense
llum ni aigua. La colla ha llogat
un grup d’electrògens, per tal de
tenir llum un cop es fa fosc. Ara
a l’estiu, expliquen des de la colla, fins a quarts de deu de la nit
hi ha llum natural, però tampoc
poden allargar massa els assajos per les queixes dels veïns. El
grup d’electrogen fa soroll i cada
dia que assagen tenen denuncies
de veïns, a través de la Guàrdia
Urbana, que fan reduir l’assaig.
La colla admet que han perdut
massa social, però en canvi s’han
incorporat nens i nenes, durant les
darreres setmanes. Els Castellers
de Badalona celebraran, aquest
dissabte, la Diada d’Estiu a la ciutat. Serà una de les darreres actuacions d’aquest primer tram de
temporada. La Diada serà aquest
dissabte, 6 de juliol, a les 18h, a
la cruïlla del carrer d’en Prim amb
Santa Madrona.

Un jutjat perdona un
deute de 600.000€ a un
particular per la llei de
segona oportunitat
El Jutjat de Primera Instància número 2 de Badalona ha exonerat
un particular de pagar un deute de
592.924 euros contret amb cinc
entitats bancàries en aplicació
de la llei de segona oportunitat.
El jutge ha justificat la decisió en
“no constar l’existència de bens i
drets de propietat per satisfer els
crèdits”. Concretament, el particular exonerat de pagar el deute
va iniciar els tràmits per acollir-se
a la llei de segona oportunitat davant la impossibilitat de tornar els
crèdits sol·licitats després de “patir
pèrdues empresarials” i comptar

únicament amb uns ingressos de
1.849 euros a la unitat familiar.
La llei de segona oportunitat permet exonerar particulars i autònoms del pagaments de deutes
contrets sempre que es demostri
que prèviament han actuat de bona
fe i han intentat tancar un acord
amb els seus creditors per aplaçar
el deute, fixar un calendari de pagament inferior als 10 anys o pagar-la amb la cessió de bens. Es en
cas de no aconseguir aquest acord
que poden sol·licitar un concurs de
creditors i sol·licitar l’exoneració
del deute.

Imatge dels jutjats del carrer d’en Prim, al Centre
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Tot a punt per la celebració de la primera
Marxa LGTBIQ a Badalona
La lectura del manifest serà aquest dissabte a la tarda
El passat 28 de juny va celebrar-se,a tot
el món, el dia de l’Orgull LGTBIQ. Moltes ciutats del món estan commemorant
aquests dies aquesta data, que recorda els
aldarulls de Stonewall que van tenir lloc a
Nova York, als Estats Units, el 1969 i que
es considera que marquen l’inici de l’alliberament homosexual. Ciutats com Barcelona van commemorar-ho el passat cap de
setmana i ara, i per primera vegada, serà
el torn de Badalona. Gràcies al col·lectiu
Tornem-hi!, creat ara fa un any, la ciutat
ha organitzat una sèrie d’actes per tal de
reinvidicar la plena igualtat jurídica i social de les persones LGTBIQ. La passada
setmana, els actes van començar amb un
parell de projeccions de cinema, amb els
films Carmen y Lola y Con amor, Simon,
als jardis de l’antic Escorxador, del barri
de la Salut.
Lectura del manifest i primera Marxa
LGTBIQ
Els actes centrals de la celebració del Dia
de l’Orgull tindran lloc a Badalona aquest
dissabte, 6 de juliol. Els actes començaran a les 18h, a la plaça de la Vila, amb la
lectura del manifest del Dia Internacional
LGTBIQ a càrrec de membre del col·lectiu
Tornem-hi i la participació de diverses entitats de la ciutat. Un cop escoltat el manifest arrencarà la Marxa LGTBIQ,que per
primera vegada a la història recorrerà els
carrers de Badalona. La Marxa començarà
des de la mateixa plaça de la Vila i enfilarà
el carrer del Mar, anirà fins a la Rambla, un

La lectura del manifest, del Dia de l’Orgull, tindrà lloc a la Plaça de la Vila

tram del Passeig Marítim i acabarà davant
l’escola del Mar. Acompanyant la marxa
hi actuarà el grup de batucada “Badalona
Batec”, de les FAMPAS de Badalona. Un
cop s’acabi la Marxa, cap a les 19:45h, començarà la part més lúdica amb una festa
que tindrà lloc davant l’Escola del Mar, a
la Rambla. L’acte començarà amb la presentació del llibre “Pelos y hogares, poemario trans”, a càrrec del seu autor Bruno
Címiano i l’acompanyament a la guitarra
espanyola amb Cris Blanco. Després

serà el torn per la música amb els artistes
convidats Bizarre invierno, cantautor i PD
Cooba i punxadiscos fins a la mitjanit. La
idea, segons han explicat des del col·lectiu
Tornem-hi!, es convertir la festa en un acte
molt familiar i per tots els públics.
Un any de col·lectiu LGTBIQ a Badalona
Fa just un any, coincidint amb el Dia de
l’Orgull, va nèixer a Badalona aquesta
nova entitat. L’associació va ser impul-

sada per un grup de persones vinculades
a l’activisme del col·lectiu que volien
omplir un buit a la ciutat. Durant aquest
primer any ha fet una campanya de difusió, per donar-se a conèixer, però també
han organitzat les primeres activitats,
com tallers, per a tota la família o diverses exposicions arreu de la ciutat. Aquest
dissabte, 6 de juliol, serà el primer Dia
de l’Orgull LGTBIQ amb activitats pròpies,
com la lectura del manifest i la primera
Marxa.

BREUS

LA PLATJA DEL COCO ACULL UNA
TROBADA NUDISTA DIUMENGE

EL PROGRAMA DE LES ÀVIES DE BADALONA S’ENREGISTRA
AL CARME

GALA PER A LA INVESTIGACIÓ DE
MALALTIES MINORITÀRIES

Aquest diumenge 7 de juliol de 2019 es
celebrarà el Dia Mundial del Naturisme
(#DiadelNaturisme), instaurat per la FNI,
un dia d’especial promoció del nudisme. A
Catalunya des del Club Català de Naturisme ho volen celebrar organitzant el Primer
Rècord Nudista a les diferents platges de
tradició nudista de Catalunya (#RecordNudista), entre ells la platja del Coco, a
tocar del Portd e Badalona. L’acció, que començarà a les 12h, voldrà ser una trobada
de totes les persones que utilitzen aquest
espai per fer naturisme. La iniciativa també
tindrà lloc a d’altres platges de Catalunya,
com la Cala dels Taps de Montgat, a tocar
amb el terme municipal de Badalona.

Aquesta setmana, les «iaies de Badalona», amb el periodista Carles Tornero,
han enregistrat d’11 a 12 hores al Centre Sociosanitari El Carme de Badalona
Serveis Assistencials (BSA) una edició
especial del programa de Badalona Comunicació: «Coses de Casa». L’espai
s’emetrà el pròxim 17 de juliol, a les
11 hores, serà l’estrena del programa
a Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona. El programa estarà
presentat, com és habitual, per Carles
Tornero i comptarà amb la participació
de les conegudes com les «iaies de
Badalona»: Maria Antònia Carbó, Carme Sánchez i Rosa Garriga. L’equip del

El proper dijous, 11 de juliol, el Teatre Principal acollirà la tradicional Gala
Benèfica per a la investigació de malalties
minoritàries organitzat per la Plataforma
Acció Ciutadana de Badalona amb el suport d’entitats i col·lectius. La Gala, que
començarà a les 19h, tindrà com a presentadors el badaloní Xavi Morera i Maria
Muñoz i les actuacions, entre d’altres, de
Adrian Amaya, Karol Luque, José Naranjo
o Victor Guerrero. Les entrades ja s’han
posat a la venda a diversos establiments
de la ciutat i també, el mateix dia de la
Gala Benèfica, a les taquilles del Teatre
Principal de Badalona, al carrer Francesc
Layret.

programa ha deixat l’estudi 1 de Ràdio
Ciutat de Badalona i s’ha traslladat al
Centre Sociosanitari El Carme per apropar a l’audiència el dia a dia d’un centre
sociosanitari.
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Els restauradors reclamen
una ampliació horària
de les terrasses
Durant l’estiu, les terrasses de la via pública s’omplen de clients fins a darrera hora
de la nit. Això fa que puguin modificar-se
els horaris i adaptar-se als horaris d’estiu. Fa temps que diversos restauradors,
alguns associats a Forquilla Badalona,
reclamen una actualització d’horaris i
poder tancar una mica més tard. Totes
les terrasses han de tancar cap a les 23h,
mitja hoara més tard els caps de setmana,
menys les situades a la façana marítima,
Rambla o Santa Madrona que tenen un horari més ampli. Els caps de setmana fins a
les 2 de la matinada i entre setmana a les
24:30h. Part dels restauradors reclamen
una ampliació d’uns 30 minuts per adaptar-se als consumidors i poder tancar a les
2:30h de la matinada, el cap de setmana,
i a la 1 entre setmana les seves terrasses.
Des de Forquilla Badalona, reclamen que
l’Ajuntament publiqui els horaris, pactats
fa mesos amb una reunió entre el consistori i els restauradors, l’ampliació d’aquests
horaris, estudiar casos especials de terrasses, fora de la façana marítima i ampliar
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EDITORIAL

Badalona ha de tenir espais
per a grans esdeveniments

la temporada d’estiu, des de maig i fins
l’octubre. D’altra banda, els restauradors
també han lamentat que la Guàrdia Urbana
faci un control exhaustiu dels horaris de
les terrasses amb sancions de fins a 600
euros per no respectar aquests horaris. Per
la seva part, l’Ajuntament de Badalona ha
confirmat que s’està treballant en actualitzar els horaris, però que les eleccions municipals ha fet retardar el procés.
Cada municipi té la seva normativa
específica
El passat 1 de juny, va començar a regir a
Catalunya l’ampliació horària d’estiu d’entre 30 i 45 minuts per a restaurants i locals
d’oci nocturn, d’acord amb allò previst a
l’article 7 de l’Ordre d’Horaris de la Generalitat de Catalunya, ampliació horària que
s’allargarà fins el dia 15 de setembre. Les
terrasses d’alguns municipis catalans també es veuran beneficiades per ampliacions
horàries, però en aquest cas depèn però
del què prevegi l’ordenança municipal corresponent, com és el cas de Badalona.

En els darrers anys Badalona, a nivell privat, ha deixat d’organitzar grans festivals i
actes que atreguin ciutadans de fora de la
ciutat. La ciutat, sobretot a l’estiu, té un potencial increïble en tota la façana marítima,
però també a molts barris de Badalona. No
cal pensar només en festivals musicals de
gran tirada, sinó també amb propostes
més culturals o gastronòmiques que pugui interessar al gran públic. L’Ajuntament
ha presentat, com els darrers anys, una
programació amb tota l’activitat estiuenca
que tindrà lloc a la ciutat, però cal apostar
per un o dos grans esdeveniments singulars, que aplegui milers de persones. Si

Calella té el Festival de Cap Roig, Sant Feliu de Guíxols, el Porta Ferrada, Canet, el
Canet Rock o Barcelona, el Grec, per què
Badalona no pot tenir un festival d’estiu
de referència. Hi ha moltes possibilitats
per organitzar certàmens de qualitat, per
exemple de jazz o de cuina mediterrània.
Només cal pensar-hi i organitzar. I parlant
d’estiu, i de festivals, el govern actual va
prometre començar a governar des del
primer minut. En aquest diari, a l’apartat
del reportatge, us expliquem que el govern
local ha decidit tirar enrere un festival, el
Reggaeton Barcelona Summer Edition,
s’ha suspès per no complir els requisits de
seguretat i d’organització per un certamen
que havia d’aplegar unes 10.000 persones
en un recinte. Si Badalona no disposa
d’espais privats, per fer grans concerts,
potser seria convenient que l’Ajuntament
treballés per buscar un espai per fer grans
esdeveniments, tal i com va passar, per
exemple, amb el concert “Hola, Nadal!”, al
passeig Marítim.
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Louisa Raluy: “L’autèntic circ
és per a tots els públics”
Més de 100 anys d’història i 5
generacions d’artistes. El Circ
Raluy Legacy és un referent
europeu dins el gremi de circs
i Louisa Raluy és una de les directores que ho fa possible. El
llegat continua. Des d’aquest
dijous, 4 de juliol i fins el 14,
d’aquest mes, el circ està instal·lat a la plaça Josep Tarradellas, al barri del Gorg, per quarta vegada. Des del Diari, un cop
han aixecat la capa, hem parlat
amb una de les persones que
més s’estimen el circ, la Loisa
Raluy.
· Per què heu tornat a escollir
Badalona com a localització
per el vostre espectacle?
Amb el circ antic mai havíem estat a
Badalona, i sent Circ Raluy Legacy
ja és la quarta vegada que actuem
aquí. Els badalonins i badalonines ens demanaven molt venir a
la ciutat i, el primer any que vam
decidir fer-ho, vam tenir un acolliment fantàstic. De fet, les entrades

per a l’estrena d’aquesta nit ja estan
gairebé esgotades. És per això que
hem fet que Badalona sigui una parada obligatòria en la nostra gira per
Catalunya.
· Quines novetats incorpora
“The Magic Formula”?
És el segon any que portem a terme
aquest show i hi ha diverses novetats: el còmic és nou, tenim un número de barres que també és nou...
Procurem anar canviant coses perquè hi hagi novetats i el públic s’ho
passi millor.
· Com aconseguiu agradar a
qualsevol generació, ja siguin
nens o adults?
Per començar, la gent té una idea
molt equivocada que el circ és per
a nens o nenes quan, en realitat, el
circ real es per a adults. Ja des dels
anys 30 era així i anar a veure el circ
era com anar a veure teatre o òpera.
Després sí que van aparèixer els espectacles per als petits.
Nosaltres el que fem és fusionar tot
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això per tal d’arribar a tots els públics i, ara sobretot, als adolescents.
Tenim gent jove, dinamisme, molt
d’humor...el necessari per arribar
també a aquesta generació.
El nom “The Magic Formula” aplega
tot això, a més d’incloure molta màgia, actuacions de desaparicions,
canvis ràpids de vestuari... Som un
referent en aquest sentit.
· L’espectacle és, també, un
homenatge a Lluís Raluy, el teu
pare i antic director del Circ
Raluy. Per què?
Ell va fer moltes fórmules matemàtiques i, d’alguna manera, també
volem fer destacar el seu treball. De
fet, té un carruatge ple de llibres,
que és la seva biblioteca, i es passa
el dia llegint i escrivint.

Esdeveniments de gran format
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· Quanta gent fa possible el Circ
Raluy Legacy?
Som gairebé 50 persones. Els artistes van canviant cada 2 anys perquè
així ens ho demanen les funcions,
que han d’anar renovant-se. El públic necessita veure gent nova. En

canvi, hi ha gent de l’equip tècnic
que porta 15 anys amb nosaltres
perquè són persones que no es
veuen.
· Un espectacle de circ, dins
d’una carpa, és una vivència
indispensable que tothom hauria de viure almenys una vegada a la vida?
Rotundament sí, i no només un
cop a la vida, sinó, com a mínim,
un cop a l’any. Coneixem gent
que va viure per primer vegada
aquesta experiència amb nosaltres
i cada any repeteix. En especial
a Badalona, tenim un seguici de
fidels seguidors i seguidores que
es desplacen per a veure’ns fins
i tot quan actuem als voltants de
la ciutat. A més, nosaltres també
promocionem el circ perquè la
gent s’animi a venir. Per exemple, cada dijous hi ha descompte
en l’entrada perquè és el dia de
l’espectador i també tenim unes
targetes amb 5 segells que, quan
algú ve 5 cops té unes entrades
gratis.

· La teva germana Kerry i tu sou
les úniques directores de circ
a nivell europeu. Què penses
d’això?
Doncs és tot un orgull. Això de no
poder accedir a alts càrrecs laborals
per ser dones a nosaltres no ens
afecta. El meu pare sempre ha vist
natural que les seves úniques filles
heretin el negoci familiar. El Circ
Raluy Legacy és un referent dins el
gremi de circs europeus i la gent sap
que som les directores i s’alegra per
nosaltres. Hem d’erradicar aquest
masclisme tan instaurat a Europa.
Comentari final
Les entrades per veure “The Magic
Formula” del Circ Raluy Legacy es
poden aconseguir a través del seu
web www.circoraluy.com o en les
mateixes taquilles. L’espectacle es
realitza de dilluns a divendres a les
20 h i els caps de setmana a les 18
h i a les 20.30 h. Durant la seva gira
per Catalunya, el circ visitarà la costa catalana a Vilanova, Cunit, Calafell i el Vendrell, a més de la costa de
Barcelona i de Tarragona.
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El Museu acull una exposició
sobre el modernisme i la natura
La mostra podrà visitar-se durant tot l’estiu

Imatge dels esgrafiats del desaparegut Can Ramonet

El Museu de Badalona acull, aquest estiu,
l’exposició “El Modernisme i les flors. De la
natura a l’arquitectura”, una mostra itinerant
de la Diputació de Barcelona, que ha estat

coproduïda pels Museus d’Esplugues de
Llobregat i el Museu d’Art de Cerdanyola. De
la natura a l’arquitectura ens convida a passejar per les diferents arts aplicades que, en

època modernista, ompliren de plantes i flors
els edificis de les nostres ciutats. Els artistes
experimentaren un ideari estètic en què les
línies corbes d’origen orgànic protagonitzaren la decoració de la nova arquitectura que
anava canviant la fesomia de les grans urbs.
L’estudi i la reinterpretació de la natura arribà
al mosaic i a la forja, a la pedra, l’enguixat,
el vitrall o el terra hidràulic, que s’ompliren
d’una profusió excepcional d’elements vegetals. Especialment dissenyada pensant en les
persones amb dificultats auditives i visuals,
la visita serà una experiència multisensorial,
que permetrà olorar el perfum d’algunes
flors, tocar les línies corbes d’alguns estucs
o escoltar el procés de producció de determinats ornaments. El Museu de Badalona
completa aquesta mostra amb algunes peces
procedents d’establiments modernistes de la
ciutat, que s’exposen a la planta baixa. Una
peça destacada són els esgrafiats de la façana del desaparegut edifici de Can Ramonet,
el famós restaurant de la Rambla. L’exposició
restarà oberta fins el 25 d’agost.

Swing a la
fresca durant
aquest estiu al
Centre

Imatge d’una ballada de swing a la Rambla

Des del passat dimarts, 2 de juliol, i fins al
diumenge 28 de juliol, el grup de Swing del
Círcol ha organitzat diverses ballades a la
fresca, en diferents espais de la ciutat. El
pròxim dimarts, 9 de juliol, a les 19h, tindrà lloc una ballada a la Rambla, davant de
Roca i Pi. Les ballades seguiran els diumenges 14, a la guingueta Takuara, a les
19h, el diumenge 21, a la Rambla i el 28, a
la Takuara, a les 19h.
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“Anirem al tanteig per Laprovittola i Todorovic i a partir d’aquí veurem”
Jordi Martí, director esportiu del Joventut, analitza les possibles opcions per a la plantilla del curs vinent, on els joves Parra i Zagars tindran un lloc
Quan acaba el curs la feina es trasllada
als despatxos. El mercat basquetbolístic treu fum i a la Penya aquesta tasca
és responsabilitat del director esportiu
Jordi Martí, que ja té molts deures avançats però encara ha d’acabar d’arrodonir el nou projecte verd-i-negre. En els
propers dies, com ja va fer l’any passat,
marxarà als Estats Units amb el tècnic
Carles Duran per veure jugadors a les
lligues d’estiu.
- Primers dies de juliol i molta feina
feta, amb 11 jugadors amb contracte,
inclosos els joves Parra i Zagars.
- Quan les coses estan més sòlides i el club

té més potencial és més fàcil mantenir l’estructura. Hem pogut anar retenint talent i pel
camí hem anat renovant jugadors. La idea
és mantenir bona part del bloc i així ho estem fent. La feina està força avançada però
queden per tancar algunes posicions molt
importants.

la idea seria anar a buscar més aviat un dostres que no pas un escorta pur. Tenim la idea
que en Shawn Dawson pugui anar una mica
cap a la posició de dos i buscar més un tres.
Tot plegat, però, ho hem d’acabar de definir,
perquè aquí també pujaria en Joel Parra i cal
veure també que passa amb en Jose Nogués.

- Comencen pel joc interior. Aquí
l’equip gairebé ja està tancat, amb la
renovació de Harangody i el fitxatge
d’Alen Omic.
- Sí, ja el tenim pràcticament cobert. Inclús
en Conor Morgan, que tenia un 1+1, també
el tenim lligat per aquest any més. Ara només
falta veure si posem un cinquè pivot a la plan-

- Enguany gairebé no ha tingut minuts.
Us plantegeu una possible cessió?
- És possible que aquí haguem de fer algun
moviment. Com deia abans, encara falta veure com acabem de quadrar-ho tot. Però alhora és veritat que tenim un altre projecte, que
es diu Joel Parra, i que li hem de fer espai.
La intenció és que en Joel estigui totalment
en dinàmica del primer equip i, segons com
acabi encaixant tot plegat, potser si que el
més coherent seria buscar una altra alternativa per a en Jose. O sinó plantejar-nos que sigui aquest cinquè pivot, passant-lo totalment
a jugar per dins.

Jordi Martí, a l’Olímpic. / David Grau

tilla, perquè jugant a Europa és possible que
el necessitem. L’any serà llarg, amb molts
partits, i aniria bé tenir algú més per ajudar.
- Aquest cinquè interior seria un cinc
pur o algú més polivalent?
- La idea seria que fos un quatre-cinc. Un
jugador que pugués ocupar les dues posicions. Els dos quatre que tenim, Harangody
i Morgan, són dos quatres molt marcats. Inclús en Conor, en un futur, fins i tot podria
anar cap a la posició de tres, i aquest jugador
hauria d’estar una mica entremig. Pensant, a
més, que en la posició de cinc hem de veure com està en Simon Birgander i si està a
punt per començar la temporada. Fins que
no comencem no sabrem exactament en quin
punt estem, però esperem que pugui estar al
màxim i sigui una molt bona temporada per
a ell. Hi confiem molt, és un jugador que hem
renovat per tres anys, i volem que segueixi
creixent amb el nostre projecte.
- Ha aterrat Alen Omic, de moment
l’únic fitxatge. Què ens en pots dir?
- És un jugador que, a banda del joc al pal
baix, ens donarà agressivitat. És molt com-

“Omic ens donarà
agressivitat. És molt
competitiu, transmet
molta energia, i és
uns dels valors que
volem afegir al grup”
petitiu, transmet molta energia, i és uns dels
valors que volem afegir al grup. I alhora és
un jugador amb experiència a l’Eurolliga i a
l’Eurocup. Quan ha jugat a equips de nivell
mitjà d’Eurocup és quan millor ho ha fet i
penso que en Carles li pot treure un molt bon
rendiment.
- Anem al perímetre, on hi ha més incògnites. Ha d’arribar un base titular, si
es confirma l’adeu de Laprovittola, i un
escorta, no?
- Un base segur, si marxa en Nico. I després

- Zagars també voleu que tingui
presència al primer equip.
- Si, si, totalment. De fet la idea que és l’Arturs vagi a la posicio d’u i que en Neno, amb
l’experiència jugant d’u i de dos que ha tin-

gut aquest any, que ho ha fet molt bé, tingui ques virgueries per aguantar el club. Ho hem
aquest rol més de “combo”.
aconseguit, però era molt difícil treballar en
aquelles condicions. Ara poder estar al co- Dilluns es coneixerà la llista de ju- rrent de pagament de jugadors i agents, tenir
gadors subjectes al dret de tanteig. Hi una mica més de pressupost i poder anar a
seran Laprovittola i Todorovic?
Europa, quan en d’altres ocasions havíem
- De sortida si. Ara mateix no tenim base i hagut de renunciar, ajuda moltíssim. Estem
ens faltaria un cinquè pivot. Són dos juga- en un moment que no ens hem de tornar
dors que hi anirem perquè ens hem guanyat bojos i tenir molt present el que va passar
aquest dret. Hi hem d’anar, a més, perquè el en el passat, però alhora estem en una nova
club és ambiciós i vol tenir els millors juga- Penya, ambiciosa, on volem fer un projecte
dors i també, si més no, perquè tothom vegi amb la nostra gent. Ho estem demostrant fent
que la Penya torna a estar allà i que no volem contractes de llarga durada amb jugadors de
que se’ns escapi el talent.
casa, amb els que creiem que ben aviat podrem tenir un molt bon equip, i apostant per
- Tots dos, però, sembla clar que volen anar a una competició com l’Eurocup perquè
buscar nous reptes i jugar l’Eurolliga. aquests jugadors pugin de nivell i es consoMalgrat tot, no els doneu per perduts? lidin.
- A dia d’avui no, no els dono per perduts.
Anirem al tanteig i a partir d’aquí veurem.
-L’Eurocup, a més, és més atractiva
que no pas la Champions League de la
- L’estabilitat econòmica permet poder FIBA.
trepitjar més fort en el mercat, no?
- Vam valorar molt si tocava jugar l’Eurocup
-Scranton ens està donant les eines per te- o la Champions. Econòmicament l’Eurocup
nir una estabilitat amb la qual és molt més té més cost, però també has de pensar que tu
fàcil treballar. En el passat hem hagut de fer jugues per a la teva gent. I aquí hem pensat
molts esforços i tota la gent que ha passat en la nostra gent, sabent que és una afició
per aquí anteriorment ha hagut de fer autènti- exigent, que li agrada el bon bàsquet, per-

què tingui l’oportunitat de poder veure els
segons millors equips d’Europa. Esportivament, a més, si volem seguir creixent amb
aquest projecte de joves, d’en Simon, de l’Arturs, d’en Joel, d’en Ventura, d’en Neno, d’en
Xabi..., de tot aquest grup de jugadors que
pensem que d’aquí dos o tres anys poden ser
un bloc molt important per tenir una Penya
sòlida, el millor és que estudiïn a la millor
universitat possible. I a l’Eurocup es podran
curtir amb equips de més nivell.
- La bona temporada d’enguany fa
créixer també l’exigència. Repetir serà
molt complicat.
- Si, és cert. Hem estat molt per sobre de
l’objectiu que teníem marcat, que era la permanència, i a més penso que ho hem fet amb
un molt bon bàsquet. Serà difícil, però intentarem seguir en aquesta línia i sobretot esperem seguir oferint un bàsquet atractiu a tota
la gent que vingui al Palau. Estic molt content
de com ha vingut la nostra afició a l’Olímpic els darrers temps, amb moltes ganes de
veure bon bàsquet, d’empènyer l’equip i de
passar-ho bé. L’equip i el club estem creixent
mica en mica, però necessitem créixer amb
tota la gent de Badalona.
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Trifón Poch se suma al projecte verd-i-negre
i serà nou entrenador ajudant de Carles Duran
Ocuparà el lloc de Lakovic a l’equip tècnic, on seguiran Pau del Tio, Dani Miret i Dani Moreno
El Joventut ha incorporat Trifón Poch al seu
staff tècnic de cara a la temporada vinent.
Poch substituirà Jaka Lakovic com a ajudant
de Carles Duran i aportarà la seva llarga experiència com a entrenador a la lliga ACB,
on ha passat per Tenerife, Girona, Alacant,
Granada, Estudiantes i Fuenlabrada. A més,
també ha entrenat al Japó (Mitsubishi Diamond Dolphins) i a l’Argentina (Obras Sanitarias), on ha tingut l’última experiència com
a tècnic. Trifón Poch, amb el seu fitxatge per
la Penya, torna a Badalona, on va començar

la seva trajectòria com a entrenador, al Sant
Josep.
La resta de l’equip tècnic no patirà canvis.
Pau del Tio seguirà com a entrenador ajudant en la que serà la seva quarta temporada al primer equip i Dani Miret, entrenador
del Prat, compaginarà la direcció de l’equip
pratenc amb el suport a l’staff tècnic verd-inegre. Dani Moreno, pel seu cantó, també
continuarà com a preparador físic, complint
la seva desena temporada al primer equip i
la vintena al club.
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El Joventut i el Prat fan oficial
que seguiran vinculats el curs 2019/2020
Pol Molins serà un dels integrants de la plantilla potablava
La vinculació entre la Penya i el CB Prat continuarà una temporada més. Aquesta era una
notícia coneguda des de fa dies però no ha
estat oficial fins aquesta setmana, quan els
dos clubs ho han anunciat públicament. Serà
el quinzè curs no consecutiu –la relació es
va interrompre la temporada 2017/2018– que
les dues entitats uniran esforços. El Prat jugarà la temporada vinent a la LEB Plata i ara,
renovat l’acord, caldrà definir quins seran els
jugadors del planter verd-i-negre que s’incorporaran a la plantilla potablava sota les ordres de Dani Miret. Un d’ells serà el base Pol
Molins, que ja va jugar al Prat la temporada
2016/2017. Molins va marxar el curs passat
a l’Ourense de la LEB Or, però en la primera
jornada va patir una greu lesió al genoll que
l’ha tingut de baixa tota la temporada.
Joel Parra, amb la samarreta del CB Prat. / Foto: Penya.com

Trifón Poch, fitxatge per a la banqueta. / ACB Photo: A. Pérez

LA PENYA ENCETARÀ LA PRETEMPORADA
EL 16 D’AGOST AMB LES REVISIONS MÈDIQUES
Ja hi ha data per a l’inici de la pretemporada. La Penya tornarà a la feina el
divendres 16 d’agost, amb les habituals
revisions mèdiques, i posteriorment, el
dilluns 19, començaran les sessions
d’entrenament. Caldrà veure, però, amb

quants jugadors pot començar a treballar
el tècnic Carles Duran, tenint en compte
que Birgander i Dawson vindran de patir
lesions de llarga durada i que enguany hi
ha mundial, que es disputa del 31 d’agost
al 15 de setembre a la Xina.

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

A un 20% del tracking de la NBA
Mai utilitzo aquesta curta secció per l’autobombo, però avui caldrà fer-ne una excepció. Abans
però, cal introduir el context adequat: a la NBA,
tots els equips de la lliga tenen un sistema de
desenes de càmeres al sostre del pavelló que
segueixen als jugadors a 25 frames per segon
a una precisió de per sobre del 90%... Una
bogeria! Aquestes dades de tracking les utilitzen els departaments de ciència de dades dels
equips per detectar patrons i, en general, intentar millorar el rendiment dels equips mitjançant
l’estadística avançada. Ara bé, aquest servei el
proveeix la lliga, i té un cost que ronda els 30
milions de dòlars a la temporada.
Donat que la l’ACB no disposa d’aquest dine-

ral ni permet l’ús de sensors durant els partits
(lligues com l’Argentina sí que ho permeten,
en canvi), s’han de buscar alternatives, i s’estan fent estudis al respecte, amb trackers de
tan sols una càmera. En dues setmanes, se
celebra la International Conference on Artificial
Intelligence Applied on Sports, i serà un honor
presentar la meva recerca on, amb els vídeos
de les retransmissions esportives, s’ha aconseguit una precisió de seguiment de gairebé
70% gràcies a l’extracció de característiques
geomètriques i biomètriques, combinant amb
tècniques de Deep Learning. Per saber-ne més,
podeu cercar: Single-Camera Basketball Tracker through Pose and Semantic Feature Fusion.

Dani Miret, seleccionador sub-16
El tècnic del Prat, d’altra banda, dirigirà
aquest estiu la selecció espanyola sub-16
en els Jocs Olímpics de la Joventut a Bakú

(del 21 al 27 de juliol) i a l’Europeu d’Itàlia
(del 9 al 17 d’agost a la ciutat d’Udine). Miret
ha convocat 16 jugadors que es concentraran

a Torrejón de Ardoz el 13 de juliol. Entre els
convocats hi ha els verd-i-negres Iker Montero, Guillem Vázquez i Fernand Vilar. A més, la

selecció sub-17 farà també una mini concentració amb presència verd-i-negra, amb Adrià
Domènech en la convocatòria.
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Miguel Ángel Sánchez:
“Presentarem l’entrenador dilluns que ve”

Hugo Esteban,
La pretemporada
començarà el 22 de juliol el primer fitxatge

L’hora de tancament d’aquest diari ens
fa conversar amb el president del CF
Badalona quan encara no s’ha decidit qui serà l’entrenador que dirigeixi
l’equip escapulat la pròxima temporada. Molts són els noms que han sonat
les últimes setmanes, l’escollit es coneixerà en les pròximes hores.

Tot i que la idea inicial era que la pretemporada del CF Badalona s’iniciés el
dilluns 15 de juliol, el retard ocasionat
pel procés de transformació en SAE ha
provocat que, finalment, l’equip escapulat
arrenqui una setmana més tard: el 22 de
juliol. El fet que la primera jornada de la
lliga 2019/20 tingui lloc el cap de setmana del 24 i 25 d’agost, més o menys una
setmana més tard que els últims anys,
farà que aquest retard no afecti la preparació física dels futbolistes. De moment,

“El procés de
conversió en SAE
segueix el seu curs
i hem previst de
convocar assemblea
de socis a principis
de setembre per tal
d’explicar la proposta
de capital mínim”

- Quina valoració fa de la temporada
2018-19, en l’àmbit esportiu?
- En la darrera temporada hem ofert dues
versions ben diferents. D’una banda, en la
tornada a la nostra banqueta de Ramon Calderé, tot i l’esforç i la professionalitat que va
demostrar, l’equip no va respondre com s’esperava. A partir del mes de gener, l’arribada
de dos futbolistes com Néstor Albiach i Valentin, i l’entrada d’un nou cos tècnic dirigit
per Juanjo Garcia, van donar un resultat molt
bo. Ens vam classificar per a la copa i vam
estar a punt de ficar-nos al play off.
- Si és així, perquè van decidir que no
continués Juanjo Garcia?
- Entenem que Juanjo Garcia és un gran
entrenador i un gran professional. Ho ha
demostrat aquesta última temporada. No
obstant això, pel procediment de transformació en societat anònima esportiva en què estem immersos, no podem oferir-li garanties
de continuïtat com a entrenador del primer
equip. Per això continua la seva tasca anterior, a la Fundació Futbol Badalona.
- Està content de la gestió del club en
l’àmbit social?
- En general, faig una bona valoració. Crec
que hem dut a terme una bona feina: aules

Adri Diaz i Giva, que es reincorporaran perquè tenen contracte en vigor.

Foto: Eloy Molina

formatives, campanyes solidàries, sinergies
amb escoles de la ciutat per tal de promoure
l’esport entre els més joves...
- Quina és la situació actual de la conversió a SAE?
- Segueix el seu curs. Hem previst de convocar assemblea de socis a principis de setembre, per tal d’explicar la proposta de capital
mínim i els diferents projectes que se’ns han
presentat.
- Quan es coneixerà el nom de l’entre-

nador de la pròxima temporada?
- Hem previst de presentar el nou cos tècnic
el pròxim dilluns, 8 de juliol. En aquest moment, estem acabant de decidir i de concretar.
- Quan començarà la pretemporada?
- El dilluns 22 de juliol.
- Quins jugadors formen part de la
plantilla a hores d’ara?
- Set, en total. A més de Robusté, Moyano i
Valentín i els renovats Robert Simón. També
el primer fitxatge d’enguany, Hugo, així com

i a manca de saber qui serà l’entrenador,
els jugadors citats en aquest primer dia
són els quatreque tenen contracte en
vigor, Miquel Robusté, Ismael Moyano,
Valentín Merchá, Robert Simón i el recentment incorporat Hugo.A més, Adri
Diaz i Givanildo Pulgas, dos futbolistes
que el curs passat van signar un contracte
de dos anys amb el Badalona i que no van
acabar la temporada en l’equip escapulat,
també estaran citats per iniciar la pretemporada.

Iván Agudo al Guijuelo,
Chacopino al Calahorra

- Quina pena la marxa de Néstor d’Albiach...
- Sempre vam deixar molt clar que Néstor
Albiach era un jugador de primera divisió
d’una lliga com la de Txèquia. Vam fer una
molt bona gestió, perquè pugues jugar amb
nosaltres aquests sis mesos. Sempre vam
saber que el jugador marxaria en acabar la
temporada. Finalment, les propostes econòmiques que va tenir van ser superiors als
150.000 euros per any.

A comptagotes, molt de mica en mica,
el CF Badalona anuncia els noms dels
futbolistes que vestiran la samarreta
escapulada la pròxima temporada. La
primera incorporació és el jove davanter

- Com va la relació amb l’Ajuntament?
- Ja en el seu mandat anterior, abans de les
eleccions, el nou govern municipal va complir amb tot el que havíem signat en la seva
legislatura. De moment, estem molt contents
amb la relació que tenim i amb la voluntat
que mostren.

23 equips de Catalunya,
València, Balears i l’Aragó
a segona B
Finalment, els ascensos de segona B a segona i els descensos de tercera a segona B
han determinat que hi hagi un total de 23
equips de les federacions catalana, valenciana, balear i aragonesa competint a la
categoria de bronze del futbol estatal. El CF
Badalona és un dels onze equips catalans,
juntament amb el Gimnàstic de Tarragona,
el Reus Deportiu, el Cornellà, l’Espanyol B,
el Lleida, el Barcelona B, l’Olot, el Sabadell i
el Prat. Hi haurà set equips de les terres valencianes: l’Hércules, el Vila-real B, l’Atlètic

Llevant, el València B, el Castelló, l’Oriola
i La Nucía; tres de les Illes Balears: l’Atlètic Balears, l’Eivissa i el Peña Deportiva; i
dos de l’Aragó: l’Ebro i l’Ejea. Per tal que el
grup tercer l’integrin 20 equips, una de les
possibilitats és que els tres representants
balears competeixin en un altre grup. L’altre seria que quedessin fora els dos equips
aragonesos i el Lleida, que ha demanat a la
federació jugar en un altre grup. La composició definitiva, i el calendari, es coneixeran
els próxims dies.

Foto: Eloy Molina

Foto: Eloy Molina

Foto: Arxiu

Dos dels jugadors que van defensar la
samarreta del CF Badalona la temporada
passada, el mitjapunta Iván Agudo i el
davanter Alejandro Chacopino, no continuaràn el curs vinent en el club escapulat.
Agudo ha decidit signar pel CD Guijuelo,
que va acabar en el lloc setè del grup 1 de
segona B. Chaco, per la seva banda, jugarà en el CD Calahora, que va ser desè

en el grup 2 de la categoria. Iván Agudo ha
tancat, doncs, la seva segona etapa en el
Badalona, on sempre serà recordat per ser
l’autor del primer gol a l’Estadi Municipal,
el 29 de gener de 2017, contra l’Espanyol
B. Chacopino, per la seva banda, marxa
després d’una temporada que ha completat
signant cinc gols en 32 partits disputats
a la lliga.

Hugo Esteban, de 20 anys, que arriba
procedent del Vilamarxant, de la tercera
divisió valenciana. Hugo juga d’extrem
dret i va passar per la pedrera del Vila-real.
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El Seagull fa oficial la seva presència
a la nova Primera Divisió B

UB Llefià o com guanyar 24 partits en 24 jornades,
ser campió de Lliga i no ascendir (de moment)

La RFEF invertirà 20.000 euros a cada club tot i que es pot arribar a 80.000 euros

La reestructuració de categories no beneficia un equip de matrícula d’honor

Assolir un ascens per mèrits esportius no
es tradueix automàticament sempre en un
ascens real en segons quin club. Com és
el cas del Seagull. L’entitat badalonina ha
oficialitzat que podrà fer front a una categoria tan exigent quant a qüestions econòmiques com és la nova Segona Divisió.
Durant la setmana anterior, es va portar a
terme una reunió en clau futbol femení a
la seu de la Federació Espanyola de Futbol (FCF) on es van exposar les diferents
incògnites arran de la temporada 2019 2020.
El nou model de competició estableix una
Primera Divisió Pro (Liga Iberdrola) i una
Segona Divisió Pro (nova creació). El que
fins al moment es denominava Segona Divisió es converteix en 1ª Nacional.
Terminologia a una banda, la principal
preocupació a l’entitat blava era l’aspecte
econòmic. Es podrá fer front als aproxima-

És possible fer una primera i una segona
volta perfecta, guanyar la Lliga i no poder
celebrar un ascens de categoria? Doncs així
és. Aquesta frustració l’ha viscuda (de moment) el sènior femení A de la Unió Bàsquet
Llefià. Després de guanyar 24 partits en 24
jornades, superar una ronda de quarts de final i accedir a una Final A Quatre on només
es classifiquen quatre dels 114 equips que
competeixen a Tercera Catalana, el conjunt
de Sergio Arias haurà d’esperar si hi ha una
vacant a Segona perquè aquest neguit desaparegui.
Arias va agafar les regnes del primer equip
femení la temporada anterior, quan l’equip
jugava a Segona. Tot i això, l’equip de Llefià
va perdre la categoria. Aquesta temporada
a Tercera hi era present entre cella i cella
el repte de recuperar la categoria perduda. “Quan vam baixar a Tercera a Roda de
Ter (play-out) l’equip ja va mostrar la seva
predisposició per voler seguir un any més
al club, amb l’objectiu de voler recuperar
la categoria perduda. El descens va enfortir
el grup. Des del primer minut, els entrenaments i la preparació física de l’equip tenien
l’objectiu d’assolir aquesta fita: l’ascens”.
I dit i fet. El sènior femení va encadenar 24
victòries seguides en lliga regular, amb el

dament 55.000 euros de despeses només
en desplaçaments, entre d’altres? I la resposta és afirmativa.
Ricardo Carneado ha confirmat que el
Seagull podrà competir al grup Nord, on
hi haurà milers de quilòmetres en desplaçaments (Cantàbria, Euaskadi, Madrid,
Galícia...).
El repartiment econòmic que planteja la
RFEF no cobreix les necessitats de la
majoria de clubs que lluitaran a la nova
Primera Divisió B. Tot i això, l’organisme nacional ofereix una quantitat mínima
de 20.000 euros i que poden superar els
80.000 euros en funció d’un seguit de requisits (foment futbol femení, jugadores
de la pedrera...). Per classificació hi haurà
un premi metàl·lic . el Seagull va finalitzar
la Lliga en segona posició - , i s’hauran
d’afegir d’altres a escala autonòmica, més
drets televisius o subvencions.
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La Llefià es retrobarà amb vells coneguts
Anunciat el grup provisional de Segona Catalana; el de Tercera haurà d’esperar
La Federació Catalana de Futbol (FCF)
ha publicat els grups provisionals de
les dues primeres categories regionals, Primera i Segona Catalana, on
hi trobem la Unificació Llefià com a
únic representant badaloní després del
descens - i retorn - del Young Talent a
Tercera Catalana.
Sense gaire sorpreses, el conjunt de
Jordi Souto tornarà a competir a 2cat2
per sisena temporada seguida i amb
el propòsit d’intentar fer un gran any.
Els badalonins haurien de tornar a ser
un dels aspirants a l’ascens, juntament
amb San Juan Atlètic Montcada o UDA
Gramenet.

Foto: Llefià

El grup de la Llefià és el següent: San
Juan Atlètic Montcada, CF Argentona,
ambdós procedents de Primera Catalana, Turó de la Peira, UDA Gramenet, CD Masnou, UD Molletense, CD

Montcada, CE Premià, CE Canyelles,
UD Parc, CP Sarrià, Atlètic Sant Pol,
CE Europa B i els ascendits UD Cirera,
Racing Vallbona, UD Molinos i Unificació CF Santa Perpètua, la gran novetat sense experiència a 2cat2 en les
darreres temporades.
D’altra banda, haurem d’estar atents a
possibles permutes que es poden produir en els pròxims dies entre equips
de 2cat2, 2cat 3 i 2cat4.
Els grups de Tercera i Quarta,
aviat
Quan a la resta d’equips amateurs
badalonins, encara no coneixen quin
serà el seu futur més pròxim. A Tercera
Catalana, el Young Talent buscarà tenir
plaça al grup 10 o 11 en comptes de
competir al grup 4, on hi hauria Pere
Gol i Lloreda. Durant la pròxima setmana es desvelarà el misteri.

Sant Pol com a màxim rival, i un parcial de
26 victòries i cap derrota (sumant els dos
partits de quarts de final), tot just abans de
disputar la F4.
Lliga regular excelsa
“L’objectiu era aconseguir la màxima quantitat de victòries seguides. Una vegada veus
que aquest objectiu ja l’has superat, volíem
arribar al partit contra el Sant Pol de la segona volta amb opcions de victòria versus
elles i guanyar l’average perquè la distància
fos de tres victòries si sumem l’average”,
relata l’entrenador de la Llefià.
Les noves bases de competició frustren l’ascens
Un any enrere, la UB Llefià hauria ascendit a
Segona Catalana, però la reestructuració de
les lligues des de Copa Catalunya fins a Tercera Catalana a partir de la temporada 2019
- 2020 redueixen els grups a 14 equips. Per
aquest motiu, els descensos de la present
temporada no es compensen amb la mateixa
quantitat d’ascensos, com és el cas de la UB
Llefià. Dels 114 equips de Tercera, únicament el campió de la final a Quatre assoleix
l’ascens.” Cada any n’hi ha renúncies i estem una mica a l’espera. Les jugadores te-
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nen aquest neguit i pregunten per qualsevol
novetat. Les noies s’han guanyat a la pista
l’ascens i tenen nivell de Segona”, reconeix
Arias. Ara com ara, el sènior A és el primer

equip en reserva davant qualsevol renúncia.
D’aquesta manera, haurem d’esperar com un
equip campió a tots els nivells obté el seu
merescut i just premi assolit a la pista.

Ferran Aril agafa el relleu de Joan Fa
al capdavant de la FCBQ
El nou president ha dirigit la representació territorial de Lleida durant 25 anys
Amb 75 anys i després de quasi
una dècada al capdavant de la presidència de la Federació Catalana
de Basquetbol (FCBQ), 9 per ser
exactes, Joan Fa Busquets (Barcelona, 1943) deixarà de ser el cap
visible del màxim organisme català
de basquetbol.
Al Centre d’Alt Rendiment de Sant
Cugat del Vallès, l’Assemblea General Ordinària de la FCBQ, amb la
presència de les entitats afiliades,
ha aprovat la majoria de les propostes presentades.
L’Assemblea d’enguany, marcada
pel comiat de Joan Fa com a presi-

Foto: FCBQ

dent de la Federació, ha arrencat amb
un informe del mateix Fa resumint
els seus 9 anys al capdavant de l’FCBQ. El president ha exposat les millores que s’han portat a terme en el
Bàsquet Català des de la seva Junta
Directiva i Presidència durant aquest
mandat, tant des del punt de vista
econòmic com de gestió, modernitzant la institució, impulsant noves
activitats de promoció del bàsquet,
regulant la modalitat del 3x3, potenciant les competicions i la seva
visibilitat als mitjans de comunicació, creant la marca BQ, reforçant la
presència del Bàsquet Català en els

mitjans, impulsant un Pla Estràtegic
i enfortint les relacions institucionals
amb les administracions públiques
i dins del sistema esportiu. Joan Fa
va cloure la seva intervenció agraint
el suport rebut aquests anys i proposant a Ferran Aril com a relleu al
capdavant de la Federació.
Aril prendrà el relleu de l’actual president, Joan Fa, que deixarà el càrrec
16 mesos abans que finalitzi el seu
mandat. D’aquesta manera, el dirigent lleidatà estarà al capdavant de
l’FCBQ fins a novembre de 2020,
moment en el qual està previst que
es convoquin noves eleccions.
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El Rem Badalona
suma dues victòries
a Lloret

Foto: Marí Sánchez

La platja de Sa Caleta de Lloret de
Mar acollia el passat diumenge, la
segona regata de llagut de la temporada. Aquesta comptava amb la
participació de les tres entitats de
rem badalonines; el Club de Rem
Badalona, la secció de rem del Club

Natació Badalona, i el Club Nàutic
Bétulo.
El Rem Badalona va obtenir els millors resultats, amb dos primers llocs
i dos segons. La victòria va arribar a
la categoria de veterans i en cadet femení. L’equip infantil i el juvenil mas-

culí obtenien el segon lloc, en unes
condicions de mar poc favorables.
De la mateixa manera, el Club
també va aconseguir el seu millor
resultat en la categoria de veterans
femení, amb un meritori 4t lloc. La
resta d’equips van competir en les
finals B. En el cas del seu juvenil,
l’equip va poder participar gràcies
al suport d’un component del Rem
Santa Cristina i del mateix Rem
Badalona. No van poder disputar la
final per la lesió d’un dels membres
de la tripulació.
El Club Nàutic Bètulo participava en
aquesta regata amb els dos equips
sèniors, amb la satisfacció d’haver
competit al màxim de les seves possibilitats.
El pròxim cap de setmana tindrà
lloc la tercera regata d’aquesta lliga
de llagut, a la localitat tarragonina
de Flix.
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Cinc jugadores de
les Dracs Girls són
convocades per la
selecció espanyola
Cinc jugadores de les Badalona
Dracs Girls han estat convocades
per a una concentració de la selecció espanyola a Madrid, la qual
tindrà lloc del 7 al 13 d’aquest mes
de juliol.
El combinat femení espanyol es
concentrarà a les instal·lacions de
la Universitat Autònoma de Madrid,
concretament a la Residencia Eras-

mo de la mateixa Ciutat Universitària.
La selecció espanyola culminarà
aquesta trobada amb un partit
amistós contra Itàlia, el qual es disputarà el mateix dia 13
Les cinc jugadores de les Dracs
Girls convocades són: Alba Gutiérrez, Elena Leiva, Maria Garcia, Isabel Maria Lorenzo, i Pilar Romero

El Club Esportiu
Mas Ram es mulla per
l’Esclerosi Múltiple
El pròxim diumenge 14 de juliol,
centenars de piscines de tot Catalunya obriran les seves portes
de forma gratuïta per celebrar una
nova edició del Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple. Badalona no serà
una excepció, oferint diferents activitats per commemorar aquesta
diada solidària.
Des de fa 19 anys, la piscina del

Club Esportiu Mas Ram és l’epicentre de les activitats a Badalona,
lloc en el qual, de forma habitual,
se celebra la part institucional,
amb l’assistència d’alcaldes, regidors i regidores, i fins i tot representants d’estaments esportius.
Al marge del tradicional “llançament a la piscina”, la jornada
anirà amenitzada amb música i

diferents jocs destinats a petits i
grans.
Per altra banda, el Club Esportiu
Mas Ram, la piscina Mireia Belmonte del Centre o les piscines
de Llefià i Sistrells també obriran
les seves portes per commemorar
aquesta jornada que ens acompanya cada estiu per aquestes
dates.

Del 05/07 al 11/07/2019

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

PUBLICITAT 29

30 ENTRETENIMENT

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

Núm. 664

Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga
Àries (21/3 al 20/4)
El trànsit de Mart pel sector dels afectes, pot induir a
començar una relació en la qual, possiblement prens la
iniciativa. Augment de la vitalitat i afany per competir.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Mart, en trànsit per la Casa IV, pot portar moviment a la
teva vida. Obres, reformes... o fins i tot, una visita inesperada. També, pots començar a treballar des de casa.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Venus, transitant pel teu signe, inclina a suavitzar qualsevol situació que et toqui viure i que necessitis, harmonitzar les teves relacions, si hi havia una tensió creada.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Mart i Mercuri, aliats, poden fer que et reafirmis de
manera massa egoista, i que puguis perdre una bona
oportunitat. Ets conscient que estàs repetint errors del
passat.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Venus, transitant per la Casa X, protegeix la professió,
on pots viure un moment d’oportunitats i d’expansió.
Compte amb algun malentès per qüestió de diners, amb
un amic.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
El trànsit de Neptú pel teu sector més creatiu, i en aspecte a Saturn, pot estimular-te a la imaginació, a l’activitat
artística. Hi ha necessitat d’expressar el teu talent.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Venus, per Casa VII, pot apropar diferències amb la parella, o bé, pot presentar-se algú amb qui connectis de
manera natural. Cal resoldre assumptes econòmics amb
celeritat.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Potser cal posar-se d’acord amb altres persones, tot i les
diferències. Amb el trànsit de Mart per Casa VII, s’obre
una etapa de nous projectes laborals amb col·laboradors.

Sudoku

SOLUCIÓN
INTEGRAL
AIRE ACONDICIONADO

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

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

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

Bessons (21/5 al 21/6)
La velocitat impera en aquest moment. Diversos aspectes, impulsen a la presa de decisions. Compte, de
no precipitar-te o parlar de més. Nous amics poden
aparèixer.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Pots estar preparant un viatge en secret, o bé una desconnexió per tal de trencar amb tot. El transit de Venus,
beneeix el sector de l’amistat, i hi pots trobar bon suport.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Amb Neptú passant per la Casa IV, pots reviure situacions domèstiques. Experimentar malentesos, o haver
de viure on no et ve de gust. Trànsit que estimula la
introspecció.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
El teu radar interior pot ajudar a guiar-te cap on anar.
Com més autèntic siguis, millor. Si penses en nous reptes, fes-ho en funció dels teus valors, i tot anirà millor.
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