es!
Bones Vacanc
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Exemplar gratuït

Tornem el dia 6 de setembre

Troballa
excepcional
Els arqueòlegs han trobat una antiga
vil·la romana al solar de l’Estrella

A la Festa Major
d’Agost destacaran
les actuacions
musicals i la
cultura tradicional
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Troben una antiga vil·la romana
al solar de l’Estrella
La intervenció arqueològica que s’estava
portant a terme al solar de l’antiga fàbrica coneguda com l’Estrella, situada a la
Rambla de Sant Joan de Badalona, ha
permès documentar una vil·la romana de
2.633 m2.
Els arqueòlegs porten treballant des d’octubre
El passat mes d’octubre, diversos veïns
del voltant del solar de l’Estrella, a Coll
i Pujol, van observar diversos arqueòlegs
en aquest espai pendent d’urbanitzar. Ara
s’ha conegut la gran troballa: una explotació agrària en la qual es localitzen, a
més de l’edifici principal, diferents zones
productives relacionades amb les feines
agrícoles.
A més d’aquest descobriment, també s’ha
posat al descobert elements constructius
romans que podrien ser de tipus funerari,
diferents ceràmiques i una llàntia de terracota que permetran argumentar un fil
narrador de l’època.
Dimarts, visita tècnica
Clara Forn, arqueòloga del Museu de

Badalona, i Iñaki Moreno (ATICS S.L.),
director de la intervenció, van explicar
dimarts als mitjans els aspectes tècnics
d’aquesta troballa. En aquesta compareixença també van estar presents l’alcalde de Badalona, Àlex Pastor i el secretari
general del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Ferran Falcó.
L’alcalde de Badalona va posar de relleu
que “la magnitud de l’explotació agrícola descoberta és molt important i és una
bona oportunitat perquè l’Ajuntament i la
Generalitat segueixin treballant i aprofundint en la història de la ciutat”.
Futura urbanització
Per la seva banda, Ferran Falcó va explicar que el Departament de Cultura
de la Generalitat i el Museu de Badalona s’hauran de posar d’acord per tal de
poder abordar la futura urbanització del
sector de l’Estrella on està prevista la
construcció de 360 nous habitatges de
promoció pública i lliures i també una
escola.

Torna una altra onada de calor
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMS-Meteocat) va llançar
diumenge una alerta que anunciava una nova onada de calor
que ha afectat durant la setmana
a tota Catalunya.
Les temperatures màximes,
segons les previsions, entre
dimarts i dimecres van arribar
a Badalona als 32 graus, amb
mínimes de 25, amb una gran
sensació de xafogor que ens ha
acompanyat fins dijous.
Seguint el protocol intern i
d’acord amb la situació, l’Agència de Salut Pública de Catalun-

ya (ASPCAT) ha posat en fase
2 d’alerta el pla d’actuació per
prevenir els efectes de les
possibles onades de calor
sobre la salut (POCS).
Protecció Civil ha alertat també sobre el risc d’incendis i
ha demanat als ajuntaments
que proveeixin de llocs frescos o sales amb aire acondicionat a la ciutadania, a més
de tenir especial cura de persones grans, petits, persones
sense recursos i persones
amb malalties cròniques o
amb discapacitats físiques.

Gestoria Administrativa
Assessoria d’Empreses
Assessoria Jurídica
Especialistes en el sector del transport i vehicles
C. Francesc Layret, 120 baixos - tel. 93 384 08 69 Fax: 93 384 20 45 - 08911 Badalona - info@gestorialafarga.com
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L’Ajuntament de Badalona aprova el Consell Municipal
de Seguretat i Prevenció que proposa la FAVB
L’alcalde de Badalona, Àlex
Pastor, va comunicar dimecres
que l’Ajuntament tirarà endavant
la proposta de la FAVB perquè
“comptar amb les entitats és una
de les grans virtuts d’aquest govern”.
Consell Municipal de Seguretat i Prevenció de Badalona
La Federació d’Associacions
de Veïns i Veïnes de Badalona
(FAVB) va expressar aquesta
semana el seu desig d’impulsar
la creació d’un Consell Municipal de Seguretat i Prevenció de
Badalona. Aquest òrgan es caracteritzaria per una participació
oberta i transversal, de caràcter

consultiu, per tal de facilitar la
participació ciutadana en temes
de seguretat pública.
El Consell també té la intenció
d’elaborar diferents plans de
seguretat local i diferents programes que elevarien a la Junta
Local de Seguretat. Tot amb la
intenció que les entitats socials
de Badalona puguin seure amb
polítics i cossos policials per
parlar d’una percepció d’inseguretat creixent a la ciutat.
Aquesta proposta sorgeix de la
creixent inseguretat a la ciutat de
Badalona i l’augment d’actes vandàlics. Els menors estrangers no
acompanyats són un altre tema
que la FAVB vol afrontar.

El grup municipal ERC Avancem-MES reclama una
solució a la zona de gossos del Parc de Ca l’Arnús
La construcció provisional i necessària de l’Escola Lola Anglada al Parc de Ca l’Arnús, al barri
de Casagemes, requereix convertir l’actual zona de gossos en
el pati de l’equipament escolar.
Això ha provocat les queixes de
diversos usuaris de la zona de
gossos, que veuen necessari
trobar una localització alternativa a aquest espai dins del parc.
El passat dissabte 20 de juliol,
Alex Montornès - portaveu del
grup municipal d’ERC Avancem-MES - va reunir-se amb
diverses persones usuàries de
la zona de gossos per tal d’escoltar les seves preocupacions.
El regidor i els usuaris van

coincidir que un cop desencallada la construcció provisional de
l’escola cal trobar una localització
alternativa a la zona de gossos
dins del parc, ja que el Parc de Ca
l’Arnús és l’espai més gran disponible al Districte 1 i dóna cobertura als veïns i a les veïnes de
barris com Centre, Casagemes,
Canyadó, el Manresà o inclús de
la ciutat de Montgat.
Al mateix temps, el grup municipal d’ERC Avancem-MES reclama
la convocatòria de la comissió per
revisar l’Ordenança de Tinença
d’Animals aprovada fa més d’un
any, on els partits i les entitats
animalistes tenen moltes aportacions a fer-hi.
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Del dia 13 al 15 d’agost podrem gaudir
de la Festa Major d’estiu

Oques Grasses obriran les actuacions de la Festa Major

Com cada any, la Festa Major arriba a la
ciutat al mes d’agost carregada d’activitats tradicionals, lúdiques i culturals que
podran gaudir tots els veïns i veïnes de
Badalona.
La Festa donarà començament el dia 13,
dimarts, i s’allargarà fins el 15 d’agost.
Durant aquests dies, els eixos centrals
tornaran a ser les actuacions musicals i la
cultura tradicional. A més, els ciutadans
comptaran amb el Ball de Festa Major a la
Rambla, el Castell de Focs a la platja dels
Pescadors, la Tanda de Lluïment i la ballada de gegants, entre d’altres. Enguany,
el gran concert de la Festa Major anirà a
càrrec d’Oques Grasses.
La programació començarà el dia 13 amb
els concerts a la Rambla d’Oques Grasses
i Bossonaya.

A partir d’aquí, el dimecres 14, a les 19.30h,
es realitzarà el pregó a la Plaça de la Vila
i altres esdeveniments com la Cercavila i
diferents balls populars. Aquella mateixa
nit, a les 22h, a la platja dels Pescadors,
es podrà presenciar el castell de focs i, a la
Rambla, el ball de Festa Major.
El dijous 15, finalment, el més destacat seran les matinades i l’ofici solemne de Santa
Maria amb la repicada de campanes habituals i els gegants al carrer. A les 14.30h
hi haurà un dinar popular i, durant la tarda, s’aniran succeint diferents espectacles
d’animació i sardanes.
La Festa Major finalitzarà amb el bany de
bèsties i els diables, que recorreran tot el
passeig Marítim fins la platja del Pont d’en
Botifarreta, passant per la platja dels Pescadors.

Menarini dóna beques menjador
a nens i nenes per valor de 6.950€
L’empresa Menarini, amb seu al barri de
Sant Roc de Badalona, es troba co·laborant amb l’ONG Educo amb l’objectiu de
recaptar diners amb els que s’oferiran
2.780 menjars a 17 nens i nenes en risc
d’exclusió social durant tot un any. Això
implica que cada Comunitat Autònoma
comptarà amb una beca menjador.
D’aquesta manera, la companyia fa que la
seva xarxa comercial participi de les activitats que s’estan realitzant en l’àmbit de
l’acció social.
ONG Educo
Aquesta entitat treballa per garantir l’educació i l’alimentació de nens i nenes i ja va
posar en marxa el Projecte Beques Menjador al 2013. Actualment han repartit més
de 2,4 milions de menjars en 219 col·legis i 74 entitats de totes les Comunitats
Autònomes entre els més de dos milions

Canonge Baranera, 45
08911 Badalona
elvermut45@gmail.com

de petits a Espanya que es troben en risc
de pobresa.
A través d’aquesta iniciativa, Menarini se
suma a les 874 empreses que ja col·laboren amb Educo. Marifé Escobar, la directora de Relacions Corporatives d’Educo,
assegura que “des del primer moment Menarini ha mostrat la seva sensibilitat cap
a la situació de pobresa i exclusió social
de milers de nens”. Així mateix, Escobar
també explica que “les beques menjador
d’Educo no només garanteixen una alimentació, sinó que també representen un
important factor d’integració dels nens i
nenes a les escoles i els hi ajuda a millorar
el seu rendiment”.
Menarini, com a signant del Pacte Mundial, es compromet a contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) de l’ONU en la seva gestió diària.
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Les obres de la L2
provocaran talls parcials
a partir de dissabte

Les obres a la línia L2 del metro
de Barcelona causarà suspensions parcials del servei aquests
últims dies del mes de juliol i

tot l’agost, segons va comunicar
dilluns la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Les afectacions hi seran

presents durant 5 setmanes a
partir d’aquest dissabte, 27 de
juliol, i fins el 30 d’agost. El
tall parcial es produirà entre
les parades de Paral·lel i la Sagrada Familia.
Això vol dir que arribar a Barcelona des de Badalona no
serà possible amb la línia lila.
Alternatives
Com a alternativa, els usuaris
podran utilitzar les línies regulars d’autobús de TMB D50,
H12 i H16, que realitzen el mateix trajecte.
Altres solucions són agafar la
Renfe o fer transbord a Sagrada Família cap a la L5, la qual
també es veurà afectada aquest
estiu per obres entre les parades de Can Vidalet i Collblanc,
del 29 de juliol a l’1 de setembre.
Aquesta suspensió del servei
servirà durant aquests 35 dies
per renovar la via mitjançant la
substitució de carrils i millores
en la prestació mecànica.

Núm. 667

El nombre d’usuaris
del transport
públic augmenta al
Barcelonès Nord

Un rècord històric, segons l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB),
caracteritza aquests dies el transport públic: el nombre de passatgers a Barcelona ha superat els
373 milions de viatgers entre gener
i juny del 2019, un 3,3% més que
l’any passat al mateix període.
Aquest increment de viatgers també ha afectat al servei diürn del
Barcelonès Nord, que inclou Badalona. El nombre de passatgers
ha augmentat un 7,5% i també és
així als serveis nocturns (Nitbus):
al Baix Llobregat ha pujat un 3,8%
i a Barcelona i el Barcelonès nord
un 3,7%, xifres que onsoliden les

elevades taxes de creixement i
l’augment continuat de passatge
dels darrers anys.
Entre altres conseqüències d’això,
l’estalvi mediambiental d’emissions
serà la més característica.
“Servei clau”
El significatiu augment posiciona,
segons l’AMB, el bus metropolità
com a “servei clau” per a la mobilitat i ha estat possible gràcies
a l’abaratiment dels trajectes amb
la nova tarifa metropolitana i l’increment de l’oferta, amb 130 nous
vehicles de baixes emissions i 20
noves línies Exprés i Metrobús.

L’AMB recull 31.000 kg
d’escombraries del litoral badaloní
Després de les pluges dels darrers
dies l’estat actual de les platges
preocupa els usuaris badalonins
que han mostrat el seu malestar a
les xarxes.
Sense anar més lluny, l’AMB va
recollir el passat cap de setmana,
i només a Badalona, 31.000 kg
d’escombraries i, en els propers
diez, continuaran els treballs amb
un servei de neteja reforçat.
L’estat deficient de l’aigua és un
problema generalitzat a tot el Mediterrani. Aquest fet influeix en
major o menor grau a les costes i
les conseqüències s’estan deixant
veure durant aquests dies. Sòlids
flotants, deixalles o peixos morts
són algunes de les coses que els
banyistes s’estan trobant a la platja. Fa 2 dimecres va haver-hi una

forta tempesta a la ciutat que va
obligar a Protecció Civil a tancar
les platges degut a l’abocament
d’aigües residuals al mar. Aquest
és un factor que va comportar
encara més brutícia acumulada a
l’aigua.
Des de llavors, la bandera vermella
ha onejat un parell de dies, prohibint el bany als usuaris i, dies
més tard, encara es demanava
precaució amb la bandera groga.
La situació es repeteix a Montgat,
Barcelona i Sant Adrià de Besòs.
No obstant això, en episodis de
pluges abundants, el sistema de
clavegueram no pot absorbir el
gran cabal que es genera i l’aparició de sòlids poden aflorar. Així
que aquest és un problema que, de
moment, no tindrà fàcil solució.
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La Donzella i
Sarau 08911 ompliran
l’estiu de música
La Donzella i el Sarau 08911, dos
emblemàtics llocs de la ciutat de

Badalona, celebraran al juliol i a
l’agost concerts en directe durant

les tardes i les nits d’estiu.
Sense anar més lluny, avui el Sarau oferirà a les 23.30h un concert
tribut a Elvis Presley a càrrec de
la banda Augie Burr & The ETB.
Dissabte continuaran els tributs,
aquest cop a Take That - Robbie
Williams, amb Tony Lewis al capdavant des d’Anglaterra.
La Donzella, per la seva part, i
com a programació destacada,
oferirà avui a les 21h un concert de flamenc a càrrec de Raül
Costafreda i més actuacions
musicals durant aquest últim
cap de setmana de juliol, amb el
duo Dani García i Artur Cabanyes
dissabte i Anna Casasola i Santi
Velasco diumenge.
Durant tot el mes d’agost, la Donzella té programats diversos actes, del 2 al 31 on podrem gaudir
d’havaneres, DJ’s, més concerts i
molta varietat de música.

Núm. 667

“Bohemian
Rhapsody” es
projectarà a Canyadó

La Masia de Canyadó és un espai
de Badalona que aquest estiu ja
ha acollit una jornada de cinema
a l’aire lliure, dins les nits d’estiu,
amb la projecció de la pel·lícula
“Campeones”, de Javier Fesser.
Avui divendres, 26 de juliol, estava previst que se celebrés un concert de petit format a càrrec d’Ofo
Sànchez, qui interpretaria melo-
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Torna el cinema d’estiu gratuït
al Centre Comercial Montigalà
Entitats com l’associació de veïns del Centre i Canyadó han preparat, per aquests
dies de juliol, activitats culturals per refrescar l’agenda de la ciutat.
En el cas de l’entitat veïnal del Centre, han
preparat un cicle de “Vespres a la fresca”
al badiu de l’associació del carrer Sant Miquel, 34. Dimarts passat va ser el torn del
concert de la Júlia Villaroel, de l’Associació de la Guitarra de Badalona, a les 20h
i el dissabte 27 de juliol, el protagonista
serà el badaloní Lluís Platero que portarà
a l’entitat l’espectacle “Cançons per a la
mar” amb la col·laboració d’en Toni Forteza i la Bea Ruiz. El concert començarà a les
19:30h. El mateix Platero ofereix recitals,
també aquest juliol, els dissabtes al vespre
al Racó d’en Gual de la Rambla.
D’altra banda, l’entitat de veïns de Canyadó
ha preparat, per primera vegada, el cicle
“Nits d’Estiu a Canyadó”. Després d’una
sessió de cinema a la fresca, el dissabte
13, amb el film “Campeones”, avui, divendres 26 de juliol, s’ha programat una altra
projecció

dies amb la seva guitarra d’estil
pop-flamenc.
No obstant això, aquesta última
actuació s’ha substituït per una
projecció d’una nova pel·lícula:
“Bohemian Rhapsody”, de Bryan
Singer i Dexter Fletxher. La projecció sera a les 22.00h al Celler
de la Masia de Can Canyadó (al
carrer Pompeu Fabra, s/n).

La bandera LGTBI a la plaça de la Vila
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El pivot turc Kerem Kanter
reforça el joc interior verd-i-negre

Pendents de la possible arribada
de Prepelic, que tancaria la plantilla

És germà del jugador NBA Enes Kanter i pot jugar de quatre i de cinc

L’escorta eslovè vindria cedit pel Real Madrid

La Penya comptarà amb una bona nòmina de jugadors interiors de cara al
curs vinent. Després de la renovació
de Harangody i el fitxatge d’Alen Omic,
aquesta setmana s’ha fet oficial el nom
del cinquè pivot que estarà sota les ordres de Carles Duran. L’escollit és el
turc Kerem Kanter, germà del jugador
dels Boston Celtics Enes Kanter, conegut també per les seves crítiques al règim d’Erdogan que li han impedit poder
tornar al seu país. En aquest sentit veurem què passa amb el seu germà, ja que
la Penya, a la primera fase de l’Eurocup,
ha de viatjar a Turquia per jugar amb el
Darussafaka.
Kerem Kanter (2m06 i 24 anys), que signa
per una temporada, prové del BC Dzukija
de la lliga lituana, on ha estat el màxim
anotador de la competició (16,8 punts i 7,3

El nou pivot de la Penya, màxim anotador a Lituània. / @KeremKanter

rebots per partit). La Penya, doncs, suma
poder ofensiu dins la pintura, amb un jugador que destaca per la seva polivalència.
Pot fer de quatre i de cinc, ja que té un bon
tir exterior i sap jugar al pal baix. La Penya
buscava aquest tipus de perfil per ocupar
la plaça de cinquè pivot, tenint en compte
que Birgander sortirà d’una lesió de llarga
durada.
Format als Estats Units, Kerem Kanter va
completar el cicle universitari en dos equips
diferents: Green Bay (2014-2017) i Xavier
(2017-2018). Després va tornar a Europa, on va tenir la seva primera oportunitat
professional a França, al JL Bourg Basket
(2018-2019). A mitja temporada, però, va
marxar al BC Dzukija de Lituània, abans
d’aterrar ara a Badalona. En l’àmbit internacional, el 2013 Kerem Kanter va ser medalla
d’or amb Turquia a l’Europeu sub-18.

L’Europeu sub-20 passa factura
L’equip estatal, amb protagonisme verd-i-negre, obté la plata, però Joel Parra es lesiona
Sensació agredolça la que deixa l’Europeu sub-20 en clau verd-i-negra. Per
un cantó el combinat estatal, amb quatre
jugadors del planter de la Penya (Joel
Parra, Dídac Cuevas, Pep Busquets i Arnau Parrado), va tenir una gran actuació
i es va plantar fins a la final, assolint
finalment la medalla de plata. Només
Israel, l’equip amfitrió, va privar l’equip
espanyol de penjar-se l’or (92-84 en el
partit decisiu).
Els bons resultats, però, van quedar aigualits per la lesió al turmell dret que va
patir Joel Parra en el partit de quarts de
final davant de Turquia. Una lesió que

el pot tenir uns tres o quatre mesos de
baixa i que li impediran poder començar
la pretemporada amb el Joventut en un
any on està cridat a tenir minuts en el
primer equip. Els de Carles Duran tenen previst tornar a la feina el dilluns
19 d’agost, després de les preceptives
revisions mèdiques, que es faran el divendres 16.
D’altra banda, la selecció espanyola
sub-16 que entrena Dani Miret ja està
disputant el Festival Olímpic de la Joventut a Bakú. Miret s’ha endut dos jugadors del Joventut, Iker Montero i Guillem Vázquez.

Joel Parra va ser homenatjat pels companys després d’assolir el bitllet a la final. / FIBA

Prepelic i Birgander, companys el curs que ve? / ACB Photo

La Penya només està pendent
de lligar un jugador exterior
per completar la plantilla per a
la temporada 2019/2020. I en
els darrers dies el nom que més
sona per ocupar aquesta última
plaça a l’equip és el de l’eslovè
del Real Madrid Klemen Prepelic (1m91 i 26 anys), que vindria
a Badalona com a cedit.
La Penya accepta les condicions
del club blanc, que es reservaria
la possibilitat de recuperar-lo
a mitja temporada pagant una
compensació, i el jugador vol
venir a l’Olímpic, però a l’hora de tancar aquesta edició la
cessió seguia sense acabar de

concretar-se. Segons apuntava
aquest dijous el diari “L’Esportiu”, els blancs, tot i els desitjos
del jugador de jugar a la Penya,
veurien amb més bons ulls que
anés cedit al San Pablo Burgos. Caldrà veure com acaba
tot plegat, tot i que el Joventut,
per si de cas, té activades altres
opcions per si l’arribada de Prepelic no s’acabés consumant. A
més, els badalonins mantenen
vacant una plaça d’extracomunitari i això els permet tenir un
ventall molt més ampli a l’hora
de poder fitxar.
A l’espera d’aquesta darrera incorporació, Carles Duran dispo-

sa ara mateix de 13 jugadors per
al curs vinent, si comptem els
joves Joel Parra i Arturs Zagars.
Nikos Zisis, Neno Dimitrijevic
i Arturs Zagars són els bases,
mentre que en el perímetre hi ha
el capità Albert Ventura, Shawn
Dawson, Xabi López-Arostegui,
José Nogués i Joel Parra. A
dins, els cinc pivots són Alen
Omic, Simon Birgander, Luke
Harangody, Conor Morgan i Kerem Kanter. Cal decidir, de tota
manera, que passa finalment
amb Nogués, que gairebé no ha
tingut minuts aquesta darrera
temporada i tot apunta que pot
marxar cedit.

La Penya manté els drets
ACB de Marko Todorovic
El cap de setmana passat va finalitzar el termini que tenien els equips
de l’ACB per fer ofertes als jugadors
que estaven subjectes al dret de tanteig. Un d’ells era el verd-i-negre
Marko Todorovic, que finalment no
va rebre cap oferta. El seu nom havia
sonat per anar a València o a Vitòria,
al Baskonia, però no es va concretar
res i d’aquesta manera el Joventut
manté els drets del montenegrí a la
Lliga Endesa. Per tant, si algun equip

ACB el vol, ara o en un futur, s’haurà
de posar d’acord amb el club verdi-negre i passar per caixa. Sembla
que el seu destí immediat, però, serà
fora de l’ACB, i en aquest cas podrà
marxar lliure. La prioritat del montenegrí és jugar l’Eurolliga, tot i que
en els darrers dies la rumorologia
del mercat d’estiu el situa al Besiktas turc. A l’hora de tancar aquesta
edició, de tota manera, encara no
s’havia produït cap moviment oficial.
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Les cares noves
del Badalona de Juanma Pons

El Seagull arriba a un acord d’afiliació
amb la Fundació Esportiva Montgat

El Badalona 2019/20 va
prenent forma. De moment, Juanma Pons
compta amb setze futbolistes i nou d’ells han arribat aquesta pretemporada. La plantilla no s’ha
tancat encara, en vindran més. Ara, però, toca
conèixer els primers nouvinguts. Què suposa per a
ells fitxar pel Badalona?
Què esperen d’aquesta
temporada? N’hem parlat
amb set d’ells.

L’objectiu serà difondre i fomentar el futbol femení en el municipi maresmenc

Alfredo Juan Mayordomo,
Máyor
Davanter veterà, nascut a Aspe
(Alacant) el 23 de gener de 1984,
amb experiència en equips de segona divisió i segona B. La temporada 2009/10, quan era jugador
de la UE Sant Andreu i va coincidir
amb Morales, Moyano i amb qui
ara és el seu entrenador, Juanma
Pons, va ser el màxim golejador
del grup 3 de segona B, amb 21
gols. “Fitxar pel Badalona suposa
per a mi arribar a un club amb un
bon projecte, que ha fet un bon paper en els últims anys a segona B.
Estic il·lusionat de poder aportar la
meva experiència i el meu granet
de sorra a l’equip. L’entrenador ha
estat fonamental en la meva decisió de venir, perquè el conec de la
meva època al Sant Andreu i és una
persona seriosa i professional”,
explica a aquest diari. “D’aquesta
temporada m’espero una lliga molt
competida. Haurem d’estar molt
units a les bones i, sobretot, en els
mals moments. Hem d’anar pas a
pas, sense posar-nos objectius a
llarg termini, sense renunciar a res
però conscients que hi ha equips
molt potents en el grup”, diu també.

José María Moreno
López, Chema Moreno
Davanter de bon físic, mesura 1,90

Máyor, Chema Moreno, Iván Malón, Pelón, Álex Sánchez, Toni Jou i Schuster / Foto: Eloy Molina.

metres, que va néixer a Madrid l’11
d’octubre de 1992 i ha jugat les últimes quatre temporades en el grup 1
i el grup 2 de segona B. El seu últim
equip ha estat l’Izarra. “El Badalona
és un repte molt bonic per a mi. És
un club històric i darrerament ha fet
molt bones temporades. Arribo per
ajudar a continuar en aquesta línia
i per poder ser part de la història
d’aquest club”, assegura.

Iván Malón Aragonés
Juga com a lateral dret, va néixer
a Gandía (València) el 26 d’agost
de 1986 i té experiència en molts
equips a segona divisió, segona
B i també a la primera divisió de
Grècia i de Xipre. “Badalona suposa un nou repte en la meva carrera.
El projecte em va agradar des d’un
primer moment i tots els companys
amb qui he pogut contactar m’han
donat molt bones referències del
club. En l’àmbit familiar, Badalona
m’ha donat l’oportunitat de tornar
a casa després d’uns anys jugant
fora. Estic molt agraït per la confiança que han dipositat en mi”, comenta a Diari de Badalona. “Volem
que sigui una temporada il·lusionant per a tothom. Afició, club i jugadors, tots junts, a poc a poc hem
de créixer, sense renunciar a res. El
pas ferm ha de ser el nostre repte i
el temps dirà fins on podem lluitar”,
hi afegeix.

Manuel Antonio Cabrera
Hermosilla, Pelón
Juga com a defensa central i va néixer
el 8 de gener de 1995 a Sanlúcar de
Barrameda (Càdis). Arriba procedent
de l’Atlètico Sanluqueño, l’equip on
sempre ha jugat excepte en la temporada 2016/17, quan va defensar els
colors del Getafe B. “El Badalona és
una oportunitat per seguir creixent i
per donar-me a conèixer. Des del primer moment, el club em va demostrar
molta confiança. Per això l’acord va
ser ràpid: ells van fer una aposta per
mi i jo per ells”, argumenta. “Espero
que aquesta sigui una gran temporada,
col·lectivament i individualment, i que
aconseguim els nostres objectius. En
l’àmbit personal, donaré el millor de mi
per disputar els màxims partits possibles amb un nivell alt”, conclou.

Álex Sánchez Benítez
Porter que arriba de l’Eivissa i que, les
temporades 2012/13 i 2013/14, ja va
formar part de la plantilla escapulada.
Va néixer a Barcelona el 3 de febrer de
1991, i es va formar en la pedrera del
Barça. També ha jugat en el Saragossa,
el Deportivo Alavés, el València Mestalla i el Foggia. “És una alegria molt
gran tornar on vaig estar molt a gust
i on em van tractar sempre molt bé.
Espero que aquesta temporada siguem
un equip, des del principi. I anar fent
a poc a poc, fins a arribar al final amb

opcions d’aconseguir alguna cosa
gran”, manifesta.

Antoni Jou Mas, Toni Jou
Juga de mig centre i va néixer a Palma de Mallorca l’1 de gener de 1996.
Format en el Real Mallorca, ha passat
també pel futbol formatiu del Llevant.
El curs passat va defensar la samarreta
del Rápido de Bouzas. “El Badalona
suposa un gran pas en la meva carrera.
Estic molt content de poder formar part
d’un equip tan important. D’aquesta
temporada espero que puguem estar el
més amunt possible i, personalment,
miraré d’ajudar a l’equip en tot el que
pugui”, sentencia.

Mirko Schuster
Defensa central de 1,87 metres, que
va néixer a Mannheim (Alemanya)
el 21 de juliol de 1994. El seu últim
equip ha estat el Waldhof Mannheim,
de la lliga regional alemanya, i també
ha jugat al TSV Steinbach i el Sonnenhof Großaspach. Aquest últim a
la tercera divisió de la Bundesliga,
l’equivalent a segona B. Es va formar
a la pedrera del Karlsruhe. “Estic molt
content d’haver fitxat pel Badalona en
la meva primera aventura fora d’Alemanya. Espero fer una bona temporada i ajudar a l’equip. De moment,
tot està bé, excepte que encara no he
trobat pis”, diu a aquest diari.

Foto: Montgat

El Club Esportiu Seagull i la Fundació Esportiva Montgat, club de futbol
del munici montgatí, han arribat a un
acord d’afiliació a partir de la temporada 2019 – 2020, amb l’objectiu de
difondre el futbol femení en el municipi montgatí així com establir un
lligam entre dues entitats veïnes.
Durant les darreres setmanes, les
‘gavines’ i els montgatins han mantingut diverses reunions per tal de
trobar un camí a seguir i trobar de
quina manera es podien beneficiar
de forma recíproca.
El lligam entre ambdues entitats es
tradueix en la creació i inscripció
d’equips femenins FE Montgat per
al curs vinent amb el suport del club
badaloní, així com establir un vincle
social i de recolzament.
L’acord es va presentar públicament
durant la jornada d’ahir a l’Estadi Municipal de Badalona amb la
presència del secretari de la FE

Montgat, Enrique Lamas, i la presidenta del CE Seagull, Pilar Ruiz.
“Volem fomentar el futbol femení a la
comarca del Maresme i hem arribat
a un acord amb un club amb molta
experiència. Estem molt agraïts per
aquesta predisposició per part de
les ‘gavines’”, va transmetre Lamas
durant la presentació.
Per la seva part, la presidenta blava
també remarcà la bona entesa entre
els dos clubs: “Des del primer moment que el Montgat va contactar
amb nosaltres els hem obert els
braços. Per a nosaltres és molt positiu aquest acord perquè ens pot
ajudar a créixer a ambdues parts”.
Amb aquest acord, i molt probablement, el conjunt maresmenc superarà els 15 equips de futbol base i
obrirà les portes del Municipal de
Montgat al Seagull per tal de poder
organitzar algun torneig femení durant la temporada.
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Desapareix la UE Bufalà
després de quatre anys de vida

320 nedadors i nedadores participen
a la 69a Travessia Nedant de Badalona

Nova era a la presidència de Lloreda i Sistrells

El litoral de Badalona va acolliraquest diumenge 21 de juliol la
LXIX edició de la tradicional Travessia Nedant de Badalona que
organitzada pel Club Natació Badalona amb el suport de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut i que
compta amb la col·laboració, entre
d’altres, de Marina Badalona, MB
Motors – Mercedes, l’Ajuntament
de Badalona i Aigües de Barcelona.
A la cursa, que forma part del calendari oficial de la Federació Catalana de Natació, participaran de
320 nedadors, un màxim històric.
La travessia consisteix en tres curses de diferent longitud, d’acord
amb les categories i edats i nivell
dels participants.
A les 9.30 hores es va donar el tret
de sortida, al Port de Badalona al
recorregut de 2.400 metres que
també té l’arribada a aigües del
front del Club Natació Badalona.
I al es 11.15 hores la sortida de la
travessia popular, sobre una distància de 1.000 metres.

El futbol amateur badaloní no acaba de
recuperar-se. L’època de vaques magres
no sembla finalitzar aviat i durant aquest
2019 ja vam anunciar la defunció de la
UD Àguila, el segon club més històric
de la ciutat després del CF Badalona.
Uns mesos més tard, s’ha confirmat la
desaparició de la UE Bufalà, club nascut
l’any 2015 amb un únic equip amateur i
amb bona part dels seus jugadors formats en les categories inferiors del CF
Bufalà, l’altre club del barri. L’adéu de
l’amateur vermell a finals de la temporada 2014 - 2015 va acabar impulsant
el naixement del nou club, el qual ha
competit a Quarta Catalana durant els
quatre anys de vida. Javier Mas, Manuel
i Ángel Fernández han estat els seus entrenadors durant aquest breu període,
el darrer nom durant les darreres tres
campanyes.

bon grapat de jugadors de la UE Bufalà defensaran la samarreta del Pomar per competir des del darrer esglaó futbolcat.

Foto: N. Arlanzón.

Ressorgeix el Pomar amateur
Per la seva banda, el CD Pomar recuperarà a partir del curs 19-20 el seu equip
amateur després d’una temporada sense
tenir-ne. Recordem que la temporada 2016

– 2017 va ascendir a Tercera Catalana i va
gaudir de la tercera categoria autonòmica
durant únicament un curs. Posteriorment,
va tornar a Quarta Catalana, sense acabar
d’inscriure’s. A partir del curs vinent, un

BÀSQUET COMARCAL

Traspàs de poders a Lloreda i Sistrells
Finalment, a partir d’aquest mes de juliol
ha començat un nou període al CF Lloreda i al CF Sistrells a escala institucional.
Francisco González ha tancat dos anys
de president al capdavant de l’entitat vermella i arriba Francisco ‘Kiko’ Martínez.
Per la seva part, Francisco Díaz també ha
conclòs cicle al CF Sistrells després de 17
anys com a president del club blau. Juan
Navarro, David Torres i Rafael Senarega
agafaran el relleu a Can Cabanyes, centrant
tots els esforços en el futbol base i “amb
l’objectiu d’enfortir la vessant social dins
l’entitat”. A partir del mes de setembre,
l’entitat començarà a anunciar el nou organigrama esportiu.

A les 11 hores va ser la sortida al costat del Club Natació
Badalona als nens i nenes
nascuts als anys 2002 i 2003

(benjamins). El recorregut, de
500 metres i en forma de triangle, amb l’arribada en aigües
del front del local social del

amb la presència de l’Alcalde de
Badalona, el Sr. Àlex Pastor i la
nova regidora d’esports Helena
Boya

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

Belmonte es queda lluny
de les medalles a Gwangiu

L’ Ademar aposta
per un projecte continuista a EBA
Juli Jiménez agafa les regnes de la Minguella
Amb el mes de juliol en la seva recta final, els equips sèniors masculins des de
l’esglaó lliga EBA fins a Primera Catalana
ja han començat a confeccionar els seus
respectius projectes. Començant per les
banquetes, els clubs ja tenen decidits
qui serà el seu comandant. Lluís Garcia i
Xavi Riera tornaran a dirigir els amateurs
de Maristes Ademar i Dimonis Badalonès,
respectivament.
L’ascens a categoria nacional és un motiu
de pes perquè segueixin a La Plana un
curs més. A partir de Copa, trobem relleus.
Tal com vam anunciar fa un parell de setmanes, Carles Espona és l’aposta des de
la direcció esportiva del centre parroquial
perquè sigui el nou tècnic del Sant Josep
així com l’ex Círcol Juli Jiménez ho sigui
a la Minguella (Primera Catalana). Óscar
Gallifa i Jaume Gabaldà es mantenen a
Círcol i Cultural, respectivament.

club.
El lliurament de trofeus es va
realitzar a les 12.30h. a la terrassa interior del club i va comptar

Pel que fa a la confecció de les plantilles, l’Ademar ja ha començat a anunciar
els primers noms del nou projecte. Oriol,
Quim i Roger Franch són les tres primeres renovacions vermelles, així com s’ha
oficialitzat la continuïtat de Franc Garcia,
Jimics, Sergio Ndemensogo, Marc Canillas i Pol Quintana. Sense abandonar EBA,
al conjunt de Xavi Riera encara no s’ha
confirmat cap alta, baixa o renovació. En la
pròxima setmana es començarà a desvelar
noms.
Més activitat hi ha hagut al centre parroquial i a Casagemes. El Sant Josep ha notificat la continuïtat de Víctor Sánchez, Enric Curto, Alejandro Catalán, Álex Aguado,
Joan Noguera, Jordi Costa, Quique Serrra
i les incorporacions d’Unai Díaz, Hugo
Cuadrado, Ferran Arqués, Álvaro López i
Alfredo Rodríguez.
Per la seva part, el Círcol ha anunciat les

renovacions d’Álex Rodríguez, Gabi Sarasola , Joan Balada, Marc Jerez i Quim
Forteza i les incorporacions de Dani Pines,
Albert González i Álex Escorihuela
Finalment, a Primera Catalana, Minguella ha construït el seu nou grup a partir
de l’experiència de José Luis Lorente, el
campió de Copa Catalunya Carles Buj, el
retorn d’Albert Navarro, l’arribada de David
Martínez i les renovacions de Sergi Ors,
Sergi Rourera i Armand Albarran. Arnau
Ventura, Max Planas, Orlando Méndez fan
el salt procedent del sènior B.
La Cultural manté el blo pràcticament en
la seva totalitatc: Els bases Marti Callau i
Xavi Borland; els exteriors Alexander Manso, Jordi Arrojo, Eduard Domenech, Xavi
Mayola, Aleix Verdú i Héctor Rodríguez
i els interiors Francesc Parladé, Gerard
Pastor i Samuel Mata (nova incorporació
procendent del Bàsquet Neus).

Foto: arxiu.

Tal com ja vaticinava el seu entrenador Fred Vergnoux, Mireia Belmonte
no arribava als mundials de Gwangiu
en el seu millor moment. Així ha quedat demostrat amb els resultats obtinguts per la nedadora badalonina.
Belmonte tan sols ha pogut arribar a
una final, la de 1500, i per la baixa
de darrera hora de la nord-americana
Katie Ledeky, després d’haver obtingut el novè millor temps a semifinals.

La nedadora de Badalona ja havia quedat eliminada abans als
200 estils i als 400 lliures.
La seva prova favorita, de la que
era l’actual campiona del Món i
vigent campiona olímpica, tampoc ha deixat bones sensacions.
Belmonte es classificava per a
les semifinals dels 200 m papallona amb el 16è millor temps,
quedant posteriorment fora de

la final.
Fred Vergnoux advertia que
aquests campionats haurien de
servir com a punt de partida de
cara a la preparació per als Jocs
Olímpics del 2020. Avui en dia,
Belmonte es troba lluny de poder lluitar per les medalles, però
queda un any sencer per poder
intentar recuperar la seva millor
versió.

Izan Sánchez, bronze
en els Campionats
d’Espanya Alevins
El nedador del Club Natació Badalona, Izan Sánchez, va aconseguir la medalla de bronze en els
Campionats d’Espanya alevins
de natació, disputats a Tarragona
durant el passat cap de setmana.
La medalla va arribar a la prova
dels 100 m esquena, amb un
temps d’1′ 05″33, que a més suposa el rècord de Catalunya de la
categoria. Sánchez va participar
en les proves de 100 i 200 lliures
(7è i 8è), i també als 200 estils,
amb el novè lloc.
Un altre representant badaloní
també va assolir uns grans resultats en aquests campionats. Àlex
Ponce va aconseguir unes meritòries 4a i 6a plaça a les proves
dels 100 i 200 braça.
Tots dos nedadors arribaven a
aquests campionats després
d’assolir un gran paper en els
passats Campionats de Catalunya. Sánchez va aconseguir l’or

als 100 m esquena, plata als 200
esquena, i bronze als 100 m lliures. Per la seva banda, Ponce va
sumar dues medalles d’or als 100
i 200 braça.
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Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
Mart en aspecte a Júpiter, t’empeny a voler passar-ho
bé. Dies de celebracions i de possibles viatges. L’esport
també pot ser una bona teràpia per equilibrar energies.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Si Mart a la teva Casa II, ja impulsava a ocupar-te de les
finances, ara amb el Sol per aquest sector, et reafirmes
en els teus valors i defenses el preu del teu treball.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Atenció d’assumptes familiars o domèstics que podien
estar pendents, com donar una mà de pintura. També
tens ganes de posar-te al dia i fer-te algun tractament
de bellesa.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Amb el Sol i Mart, transitant per Casa VIII, sents que
has de mostrar-te contingut i prudent. Vius un període de certa espera, però també de grans aprenentatges
emocionals.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Venus, conjunt a Mercuri, obre vies de comunicació
amb persones del teu passat, potser germans. Pots sentir nostàlgia d’altres temps i tornar a llocs que et porten
records.

Bessons (21/5 al 21/6)
Mercuri conjunt a Venus, transitant la teva Casa II, et
porta a moure’t per qüestions materials. Dies de gestions bancàries o per aconseguir una nova font d’ingressos.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol en tensió amb Urà, inclina a tenir una posició
massa inflexible i no voler fer canvis. Pensa que potser
és bo per tu, adquirir noves maneres de gestionar-te.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Amb Mercuri conjunt a Venus, es poden viure moments
molt agradables amb els amics. També la probabilitat
d’augmentar el cercle d’amistats i de fer alguna sortida
plegats.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Si havies perdut la comunicació amb una persona que
es troba lluny, es pot recuperar. T’aniria bé sortir una
mica de la rutina i gaudir de les hores de llum i de
l’estiu.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Sembla que per mirar cap al futur, has de tirar un xic
enrere. Si bé pots tenir la sensació que retrocedeixes,
és només per agafar impuls. Tingues fe en el teu instint.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
La quadratura del Sol a Urà, inclina que hagis de compartir. Pot ser amb la parella, en un grup o societat, però
les circumstàncies porten a un exercici d’adaptabilitat.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
L’aspecte de Mercuri en retrogradació, tornant cap a
Neptú, obre vies de comunicació amb els qui estimes.
Una persona del teu passat afectiu
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