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Inici
d’un nou
curs escolar
Badalona estrenarà curs amb tres
nous institut-escoles i el doble de
mòduls a la Riera
Foto: @msubirats
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S’estrenen tres nous institut-escoles a Badalona
durant aquest nou curs
Rafael Alberti, Baldomer Solà i Sant Jordi són els tres centres
acabaran el 19 de juny de 2020.

Imatge de l’escola Sant Jordi, al barri de Pomar

Badalona és un dels municipis on aquest
curs es desplegaran nous instituts escoles.
Concretament, son tres els centres de Badalona on es desplega aquest model d’institut
escola que implica que un sol centre pot
oferir diferents nivells educatius, entre els
3 i els 16 anys, abastant tota l’etapa d’escolarització des de P3 fins a 4t de l’ESO. Les
escoles Rafael Alberti, Baldomer Solà i Sant
Jordi són els tres centres que amplien la seva
oferta educativa per aquest curs 2019-2020 a
Badalona per implantar el 1r d’ESO i seguir
el model d’institut escola que facilita la integració i un projecte pedagògic comú. Aquest
setembre ja ofereixen 1r d’ESO i augmentaran cada curs fins completar tot el cicle. Així
doncs, s’incrementa en 4 aules l’oferta de
l’any anterior per 1r d’ESO, un al Baldomer
Solà, dos a Rafael Alberti i un a Sant Jordi.
El claustre de professors ha tornat aquest
dilluns a la feina per organitzar el curs que
comença dijous.

Gairebé 32.000 alumnes de Badalona
tornen a les aules
31.900 alumnes badalonins d’educació, infantil, primària i secundària obligatòria tornaran a les aules el pròxim dijous, 12 de setembre, just després de la Diada. D’aquests,
6.400 nens i nenes cursaran a educació infantil, uns 14.500 cursaran educació primària
a les escoles de Badalona i 10.000 joves ho
faran a l’Ensenyament Secundari Obligatori, a
l’ESO. Pel que fa a les escoles bressols municipals i les dues de la Generalitat de Catalunya, tenen totes les places ocupades , amb
una oferta superior a les 600 places. Pel que
fa a l’educació primària, amb el major nombre
d’alumnes cursant aquests estudis a Badalona
amb 14.500 alumnes, destaca el manteniment
del número de grups a tots els centres públics
de la ciutat. Respecte a l’educació especial,
continua registrant un dèficit permanent de
places a la ciutat, tot i les 3 escoles de titularitat municipal. Les classes, d’aquest nou curs,

Augment dels mòduls a l’institut La
Riera
Pel que fa als centres estrictament de secundaria, a l’institut La Riera, situat a l’interior del
parc de Ca l’Arnús, aquest concurs estrenaran
nous mòduls, en un centre estrenat ara fa un
any. Durant aquest estiu s’han doblat els mòduls per poder acollir noves línies de 3r d’ESO
i els alumnes que van estrenar, el curs passat,
el centre. L’institut té la seva seu provisional a
l’espera de la construcció definitiva que s’ha
de fer a l’antic edifici de l’escola Lola Anglada, a l’antre cantó de la Riera Canyadó. De fet,
el passat mes de maig, el conseller d’educació, Josep Bargalló, va anunciar una inversió
d’uns 6 milions d’euros pel nou institut. D’altra
banda, pel que fa a l’Institut Ventura Gassol, a
Montigalà, s’està ultimant la inscripció de la
parcel·la. Un cop estigui, ja podran començar
les obres ja adjudicades del nou edifici.

S’INAUGURA EL CURS ESCOLAR 2019-20 A BADALONA
AMB UN ACTE
L’Institut Eugeni d’Ors ha acollit, aquest
dijous al matí, l’acte d’inauguració del
curs escolar 2019-2020. L’Institut també ha estat l’escenari de la 5a Fira de
Serveis, Projectes i Materials Didàctics

amb informació dels projectes i activitats
que s’han adreçat a l’alumnat i al professorat i que s’han dut a terme amb la participació dels diferents centres i entitats
de la ciutat.

Imatge de la fira d’Educació, aquest dijous al matí
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Comença el curs a l’Institut La Riera
amb el doble de mòduls

La revolució digital a les
aules ja és una realitat

Entrevistem Montserrat Alsina, directora de l’institut

S’utilitza la tecnologia per a aprendre

“L’any passat vam tenir
molts problemes perquè
les classes es van
haver d’ajornar uns dies
més, ja que els mòduls
prefabricats no van
arribar a temps”

Monserrat Alsina / Foto: Ángela Vázquez

Aquest 12 de setembre és la data esperada
per professors, pares i alumnes de l’Institut
La Riera per començar el nou curs acadèmic
2019-2020. De moment, la ubicació continua sent la mateixa de l’any passat: el Parc
de Can Solei i Ca l’Arnús, on s’han col·locat
uns mòduls prefabricats que substitueixen
temporalment les aules de l’escola Lola
Anglada, centre original. Mentre es troben
a l’espera d’aquesta reubicació, la tasca educativa continua i tothom col·labora perquè
la normalitat s’assenti dins d’aquestes aules.
- Quina és la situació actual de l’Institut La Riera?
La Riera va començar dins de l’escola Lola
Anglada amb dos grups classe, però el curs
passat vam haver de traslladar-nos aquí, a
aquests mòduls del Parc de Can Solei i Ca
l’Arnús, com a mesura provisional mentre es
rehabilita l’escola principal, que és la nostra
destinació original. El curs passat vam incorporar 2n d’ESO en una part dels mòduls
i, aquest any, hem ampliat espai i també tindrem 3r d’ESO.

- Està previst que les classes puguin
començar el dia 12 de setembre?
Sí, durant aquests dies aquí també estem en obres perquè estem incorporant
els nous mòduls, però aquest any el curs
començarà sense problemes el dia 12 de
setembre. L’any passat vam tenir molts
problemes perquè les classes es van haver
d’ajornar uns dies més, ja que els mòduls
prefabricats no van arribar a temps. Tot i
això, vam estar satisfets amb l’inici del curs
perquè vam disposar de més recursos dels
que prevèiem.
- Quines són les novetats principals
d’aquest nou curs escolar?
L’ampliació d’espai que hem fet és una
de les principals novetats, ja que hem
doblat, pràcticament, els m2 que teníem.
A més, tindrem disponibles altres espais
com un laboratori, una classe de plàstica,
una altra de música... Però, en definitiva,
l’espai addicional que tindrem per acollir
als nous grups classe és el canvi més significatiu.

- Quin és el nombre d’alumnes que
acollireu aquest curs?
Tindrem 60 alumnes a primer, 60 a segon i
60 a tercer. En total, uns 180 alumnes distribuïts en dos classes per curs.
- Quines mesures està prenent l’Ajuntament per solucionar aquesta situació?
Estem en negociacions amb l’Ajuntament de
Badalona. Abans teníem un pati, els mòduls
s’acabaven per la meitat i disposàvem d’un
terreny adequat, però amb aquesta ampliació ens hem quedat sense ell. El que hem
demanat és que se’ns cedeixi la part del pipi
can, però encara no sabem res de com estan
les gestions.

- De quina manera està afectant als
alumnes aquesta ubicació provisional?
Pel que fa al treball dels continguts que es
transmeten, no ha afectat de cap mena. Hi
ha aspectes en què l’alumnat ha de fer algun
esforç extra, per exemple, a l’hora de fer educació física, que s’han de traslladar a altres
pavellons. En canvi, tot i estar més atapeïts
i estrets i no tenir l’espai d’altres centres, el
contingut transmès continua sent el mateix.
- Quin paper té l’AMPA en tot aquest
procés?
Des del principi, els pares i mares han tingut un paper molt actiu en tot aquest procés.
Sempre ha estat una AMPA molt participativa, col·laboradora i reivindicativa.
- Quina és la vostra visió de futur?
La nostra idea és estar aquí l’any que ve
amb la incorporació de 4t de l’ESO i, més
endavant, incloure també Batxillerat. Per altra banda, també tenim la gran il·lusió que
les obres de l’escola Lola Anglada s’acabin
ràpidament i puguem tornar. Aquest ha de
ser un institut de 3 línies d’ESO i 2 de Batxillerat, tot i que encara tenim 2 d’ESO per la
limitació d’espai. Per això, la idea principal
és implementar tot el projecte que tenim al
cap un cop estiguem al nou edifici.

Mòduls prefabricats / Ángela Vázquez
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Alumnes amb llibres digitals a classe

Comença la volta al cole, però els llibres que,
fa tan sols uns anys, eren tan habituals de veure en les classes, es van substituint a poc a poc
per ordinadors portàtils.
En l’actualitat, els nens/as assumeixen amb
total normalitat la presència de les tecnologies
en la societat i el sector educatiu considera un
avantatge implantar la digitalització a les aules.
Montse Alsina, directora de l’Institut La Riera
assegura que “no es pot entendre que els nens
no treballin amb eines digitals. No obstant
això, l’aprenentatge ha de ser una combinació
dels diferents mètodes i no cal deixar el llibre
de paper a un costat”. El Col·legi Jesús María

de Badalona també s’ha sumat a la iniciativa
dels portàtils per a aquest curs escolar.
Aquesta anomenada revolució digital no implica tan sols els ordinadors, sinó que també
incorpora elements com les pissarres digitals,
més interactives i visuals. Això suposa, entre
d’altres, un desenvolupament de la creativitat
i permet adquirir més coneixements a través
de la xarxa .
No obstant això, els mètodes d’ensenyament
continuen sent diversos i l’ús de l’ordinador
en les classes continua funcionant com a recurs addicional, no com a substitutiu del llibre
educatiu.

EDITORIAL

Assignatura
pendent
La tornada al cole no és només cosa
de nens. Setembre és un mes en què
es donen unes situacions que afecten tant els més petits com també
als adults. D’una banda, és un mes
de retrobaments després de les vacances d’estiu i també d’estrenes.
S’estrena material, s’estrenen ganes
(o no) de començar el curs escolar
i s’estrenen nous reptes. Els majors
també pateixen aquesta volta a la
rutina: universitat, treball, cursos…
Nous deures per part també d’aquestes administracions, que tenen unes
responsabilitats amb l’alumnat. En el
cas de Badalona, pendents queden
alguns deures com les noves escoles
Ventós Mir, Badalona Port o Montigalà i també els nous edificis dels
instituts Ventura Gassol o La Riera.
Assignatures, per tant, pendents pel
següent curs.
Tot i això, continua sent un setembre
amb sabor a gener, ja que les metes

fixades acostumen a ser les mateixes: fer més exercici, deixar de fumar, ser més responsable, posar-se
a dieta, etc. Aquesta rutina, a més,
acostuma a portar amb ella altres
característiques com: les presses,
menys hores de sol, menys calor i
embussos de trànsit. Una síndrome
postvacacional que està més que
instaurada en la nostra societat, però
que no sembla tan greu quan no la
pateix solament una persona, sinó
que tothom es veu afectat pels mateixos símptomes. Els pares i mares
asseguren que, per a ells, aquesta
rutina no es fa tan present fins que
els fills comencen el col·legi, ja que
és un dia en concret quan es manifesten totes les característiques anteriors. Per tant, en aquesta “tornada
al cole” es produeixen unes situacions que afecten a tots per igual i
es repetirà d’aquí a uns mesos, amb
l’arribada del Nadal.
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Celebrat el judici
del 12-O a Badalona
Els regidors, acusats d’un delicte de desobediència

Els regidors acusats acudint al judici

Dimecres i dijous va tenir lloc el judici, a
la Ciutat de la Justícia, als regidors i regidores de l’Ajuntament de Badalona que van
decidir treballar el dia 12 d’octubre de 2016,
Festa nacional a tota Espanya. Dimecres van
declarar els acusats i dijous el cas va quedar vist per sentència. El fiscal insisteix que
la resolució judicial de tancar les oficines
municipals era clara, però la defensa, per la

seva part, demana l’absolució perquè els regidors van dur a terme un acte polític emparats en la seva llibertat d’expressió. A més,
aquell dia van enviar un correu electrònic a
tots els treballadors informant de la seva intenció per fer un “tancament patronal”.
Delicte de desobediència
Els acusats són aquells que formaven part

de l’equip de govern de l’alcaldessa Dolors
Sabater en aquell moment: Jose Téllez,
Frances Duran, Laia Sabater, Fàtima Taleb,
Oriol Lladó i Agnès Rotger. Aquests s’enfronten a una pena de quinze mesos d’inhabilitació i 4.200 euros de multa.
Es va arxivar el cas, però l’Audiència de
Barcelona va ordenar reobrir-lo perquè es
va entendre que els sis regidors d’ERC i
Guanyem Badalona havien pogut incórrer
en un delicte de desobediència, a més de la
possibilitat que existís actuació administrativa aquell dia. Els regidors van atendre personalment els ciutadans que van voler entrar
en el consistori a fer gestions.
L’extinent d’alcalde del govern de Dolors
Sabater, el republicà Oriol Lladó ha estat el
testimoni més extens de la primera jornada
d’aquest judici, ja que en el moment en què
van tenir lloc els fets era alcalde accidental.
L’alcaldessa en aquell moment, Dolors Sabater, no ha estat acusada perquè no es va
sumar a l’acció, ja que es trobava de viatge
oficial.
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Badalona
celebrarà la Diada
Nacional a la
plaça de la Plana

Cartell Diada Nacional/ Aj. Badalona

L’Ajuntament de Badalona ja ha adelantat la
programació pel proper 11 de setembre. A
partir de les 10h, la plaça de la Plana acollirà la tradicional ofrena floral al monòlit,
la hissada de la senyera, el Ball de l’Àliga
i el Cant dels Segadors. Més tard, serà el
torn dels castellers, amb la participació de
la Colla Micaco de Badalona, els Carallots
de Sant Vicenç dels Horts i els Xicots de
Vilafranca. A més, agents de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra estaran presents,
així com també diferents entitats esportives,
socials i polítiques.
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3 episodis menys de bandera vermella
per pluja a les platges de Badalona
Enguany hi ha hagut 6 episodis per pluja
La regidora de Medi Ambient a l’Ajuntament
de Badalona, Rosa Trenado, ha assegurat
que, aquest estiu, només s’han comptabilitzat 6 episodis de bandera vermella a les
platges de la ciutat a causa de les pluges,
una xifra menor a la de l’any passat, quan
van haver-n’hi 9, la meitat de les del 2017,
que va tancar la temporada d’estiu amb 12
banderes vermelles. El motiu principal, la
mala qualitat de l’aigua, derivada dels dies
de forts aiguats en què el clavegueram es
desborda i aboca en el mar les aigües residuals. Rosa Trenado ha comunicat que
la setmana vinent es convocarà una reunió
amb els grups municipals per tractar el
tema de la platja. La regidora, a més, ha assegurat que “podem solucionar els problemes conjuntament amb una oposició constructiva que busqui el bé de Badalona”. El
pitjor any va ser el 2011 amb un total de
18 banderes vermelles per aquest motiu en
el mandat de Xavier Garcia Albiol. Trenado,
per últim, ha assegurat que si cal demanar
fons a la Unió Europea, es farà.
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Les biblioteques de
Can Casacuberta,
Sant Roc i Llefià,
reobertes

Biblioteca de Can Casacuberta

A finals del mes de juliol, l’Ajuntament de
Badalona tancava les biblioteques de Can
Casacuberta, Sant Roc i Llefià per la manca de climatització. Ara, es tornen a reobrir,
tot i que a Can Casacuberta s’espera que la
climatització s’arregli al llarg del mes de setembre, el mateix que a Llefià. A Sant Roc,
per altra banda, el problema de l’aire acondicionat ja està enllestit.
Tot i el tancament en ple estiu de les biblioteques, Imma Casals, directora de Can Casacuberta, ha assegurat a aquest Diari que
“van venir 1.200 usuaris, fet poc habitual en
un matí de setembre”.
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L’ocupació hotelera
augmenta al juny i al juliol
a Badalona

Foto: Rafael Hoteles

Festivals com el Cruïlla, el Rock
Fest o el Sónar han estat alguns
dels aconteixements de l’estiu
que s’han celebrat a Barcelona.
No obstant això, els elevats preus
i la creixent inseguretat de la capital catalana han fet que els tu-

ristes busquin altres alternatives
per a allotjar-se.
Badalona es troba ben comunicada, amb una xarxa de transport
públic accessible que fa possible
arribar al centre en mitja hora.
Aquest estiu, els hotels badalo-

nins consideren que el balanç
ha estat positiu. Yago Camps, el
director de Rafael Hoteles a Badalona ha facilitat a aquest Diari
algunes dades i assegura que
“els primers mesos de l’estiu,
juny i juliol, han estat molt forts
i elevats respecte l’any passatdegut, també, als diferents events
que s’han celebrat a Badalona”.
Coincideix en aquest testimoni
l’Hostal Solimar, que també ha
comunicat a aquest Diari l’augment d’ocupació durant aquest
estiu. L’Hotelito Boutique Badalona, que porta només uns mesos
funcionant al Carrer del Mar, també es troba funcionant amb dades
positives.
No obstant això, l’agost ha estat
més fluix en quant a ocupació,
pero el sector hoteles preveu que
septembre deixarà unes bones
xifres, semblants a les del 2018.

Núm. 668

BREUS

EL TRAM DEL LATERAL DE LA C-31 OBERT AL JUNY PATEIX ALGUNES MANCANCES

Tram del lateral de la C-31 a l’altura de Badalona

Al juny vam poder veure com
es feia realitat l’obertura del
nou tram del lateral de la C-31,
després d’anys de retard en la
seva construcció. Tot i això,
aquesta nova via no està tenint
els resultats esperats i encara
queden pendents d’arreglar-se
alguns aspectes .

“És evident que aquest lateral
ha fet que la via sigui més accessible i útil”, ha assegurat
a aquest Diari Roger Melcior,
del Consell de Mobilitat, “però
s’ha de millorar la senyalització, la infraestructura i els problemes de drenatge que s’han
vist en les últimes pluges”.

EL CAMP DEL CF SISTRELLS TORNA A INUNDAR-SE
El fort aiguat que va caure dilluns per la nit ha tornat a provocar que la zona esportiva Can
Cabanyes s’inundi. Aquesta,
però, no és la primera vegada
que passa, ja que cada cop que
es produeixen fortes precipitacions, el camp pateix filtra-

cions. La setmana passada, la
responsable de l’àrea d’esports
de l’Ajuntament, Helena Bayo, i
el coordinador d’esports, Jordi
Ferrón, van visitar les instal·lacions, fet que la directiva del
CF Sistrells va aprofitar per demanar una solució urgent.
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Un estiu lliure del mosquit tigre
L’Ajuntament vol fer millores en la part preventiva
La campanya informativa i preventiva sobre
el mosquit tigre que l’Ajuntament de Badalona va llançar abans que comencés l’estiu
ha tingut uns bons resultats: només 2 persones han denunciat aquest estiu la picada
d’aquest tipus d’insecte. A més, en tots dos
casos, els afectats no s’havien contagiat a
Catalunya.
Aquesta campanya informativa ha consistit en transmetre dades que previnguessin
l’aparició del mosquit i sensibilitzessin a la
població, a través del propi web del consistori i de l’app Mosquit Alert.
Xavier Crego, cap del Servei de Salut Pública a l’Ajuntament de Badalona, ha explicat a
aquest Diari l’evolució d’aquesta campanya
al llarg del temps. “En un principi, vam començar fa anys amb una campanya molt més
intensa perquè era un fet més desconegut”,
explica Crego. “Ara la gent ja s’ha acostumat
i està més informada, sobretot en el tema
de la transmissió d’enfermetats. No obstant
això, es continuen maximitzant els efectes
d’una picada de mosquit tigre”.
Hi ha molts factors ambientals que afavoreixen la presència dels mosquits tigre. A
Badalona, a més, hi ha una manca de neteja i
de manteniment d’espais que afavoreix l’aparició de zones de risc, “però la gent l’associa
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FALSA ALARMA A LA PLATJA
DEL CRISTALL PER UN POSSIBLE ARTEFACTE EXPLOSIU
La setmana passada , la Guàrdia Civil,
els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i l’Armada Espanyola van treballar
conjuntament per la troballa d’un possible artefacte explosiu a la platja del
Cristall, a Badalona. Un banyista que el
va veure va alertar als socorristes i, a
partir d’aquí, es va acordonar la zona
i es va desplegar el dispositiu. Finalment, els especialistes de l’Armada van
detonar l’objecte al mar i van confirmar
que no es tractava de cap explosiu, sinò
que es tractava de 5 pilars de formigó.

només a la bruticia, falta d’higiene o situacions de pobresa”, segons el cap del Servei
de Salut Pública.
Pla de llicències i control de plagues
urbanes
Des de l’Ajuntament de Badalona, en el que
es vol treballar és en el Pla de llicències i
control de plagues urbanes. Això consistirà
en elaborar un pla individual per a cada un
dels edificis o instal·lacions municipals que

puguin ver-se afectats no només de mosquits tigres, sinò de qualsevol plaga.
Per això, a l’hora d’actuar s’han de tenir en
compte diversos factors, com la infraestructura, la superfície, etc. i s’ha d’analitzar bé
el problema abans d’aplicar les actuacions
pertinents. “Nosaltres volem reduir l’ús de
larvicides. Aquests són, normalment, una
solució, reactiva. És a dir, els apliquem quan
passa alguna cosa”. L’objectiu, per tant, és
treballar i fer millores en la part preventiva.

Les donacions de roba durant aquest
estiu s’incrementen un 7%
Durant els mesos d’estiu s’han recollit 75.000 kg de roba

Contenidor de recollida de roba / Ángela vázquez

La Cooperativa Roba Amiga porta anys dedicant-se a fer la roba de segona mà més
eficient a Catalunya, per reduir al màxim els
residus tèxtils a través d’un model que promogui la inserció de persones en situació o
amb risc d’exclusió social. El contenidor taronja és clau per la recollida d’aquest residu
tèxtil. Actualment a Badalona hi ha un total de
36 contenidors taronges de roba ubicats en
diferents punts de la ciutat. Segons la cooperativa, durant l’estiu passat, als mesos de
juny, juliol i agost, es van recollir 70.412 kg
de roba, mentre que aquest any s’han contabilitzat 75.212 kg durant el mateix període de
temps. Això suposa un increment de quasi el
7% de les donacions de roba als contenidors
de Badalona. A més dels contenidors, la cooperativa també té unes botigues de roba de
segona mà, una estratègia clau que permet la
sostenibilitat econòmica de l’entitat.

Imatge de l’objecte trobat a la
platja del Cristall

BARALLA MULTITUDINÀRIA AL
BARRI DE SANT ROC
Fins a 70 persones de diferents clans
gitanos van participar el dimecres
sobre les 16h en una baralla multitudinària en el barri de Sant Roque.
Agents de la Guàrdia Urbana i Mossos
de Esquadra van acudir al lloc dels
fets alertats per les trucades dels veïns
que presenciaven la baralla. No hi ha
cap ferit destacat, però els agents van
requisar diverses armes blanques. El
motiu, segons apunten diverses fonts,
seria una infidelitat.

L’AJUNTAMENT DESTINA MÉS
D’1 MILIÓ D’EUROS PER MILLORAR EL CLAVEGUERAM I L’ASFALTAT
La Mesa de Contractació es va reunir
dimecres per analitzar les ofertes presentades per tal que les obres es puguin adjudicar en les properes setmanes. Aquestes consistiran en millorar
el clavegueram i reasfaltat de diversos
carrers de la ciutat: carrer de Sant Bru,
Carrer de Sant Lluc, Carrer de Guifré i
Carrer de Còrdova. El total invertit serà
d’1,2 milions d’euros. D’altra banda,
l’Ajuntament també invertirà en obres
de millora d’accessibilitat i supressió
de barreres arquitectòniques.

Del 06/09 al 12/09/2019

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

PUBLICITAT 11

12 PUBLICITAT

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

Núm. 668

Del 06/09 al 12/09/2019

CULTURA 13

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

El badaloní Jordi Merca portarà el seu
espectacle sobre l’EGB a Madrid
El monologuista estarà tota la temporada a la capital de l’Estat
“Yo sobreviví a la EGB” és un xou que
rememora la dècada dels 80 i, especialment, les situacions més rocambolesques que vivíem a l’escola. Un espectacle de Stand-Up que et farà tornar a ser
aquell que vas anar a través de l’humor
i en el qual no faltaran referències a la
televisió i a la música de l’època. La gent
s’acomoda mentre escolta en directe música dels 80 i 90, això et fa entreveure
que serà una vetllada molt especial. La
participació i implicació del públic és
una cosa essencial, això bé ho sap Jordi
Merca, i així ho porta a terme, contacte
directe entre el que passa a l’escenari i el públic, inclús amb un examen de
primària en directe. El badaloní Jordi
Merca porta més de 8 anys en el món de
l’humor, ha guanyat alguns dels premis
més importants de comèdia nacional. A
partir d’aquest mes de setembre, i durant
tota la propera temporada, Merca portarà
el seu espectacle al teatre Luchana de la
capital de l’Estat.

Imatge del monologuista badaloní, Jordi Merca

El badaloní
Salvador
Simó queda
fora de la
preselecció
dels Oscars
A finals d’agost van anunciar-se les tres
pel·lícules que podien representar l’Estat
als premis Oscars. Una d’aquestes, el
film d’animació ‘Buñuel en el laberinto
de las tortugas’, ha estat dirigida per un
badaloní, en Salvador Simó. Finalment,
aquest dijous al migdia, s’ha anunciat
que serà la darrera pel·lícula de Pedro
Almodóvar ‘Dolor y gloria’, protagonitzada per Antonio Banderas i amb la col·laboració especial de Penélope Cruz, que
finalment serà la candidata espanyola als
Oscar escollida per l’Acadèmia Espanyola de Cinema. El film d’animació ‘Buñuel
en el laberinto de las tortugas’, dirigit per
Salvador Simó (Badalona, 1968) està basat en la novel·la gràfica de Fermín Solís,
i ha rebut molt bones crítiques. El film va
estrenar-se el passat mes d’abril.

14 CULTURA

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

Núm. 668

El cicle Gaudí torna a Badalona
amb dues noves propostes de cinema català
El dijous 26 de setembre arriba el film “Els dies que vindran”
Nova temporada i nous cicles culturals que
tornen a Badalona. A finals de setembre, al
Teatre Principal, torna el cicle Gaudi, dedicat al cinema català. La proposta permet
veure pel·lícules, en una única sessió, i a
un preu reduït. La primera pel·lícula que
arribarà, aquesta nova temporada, serà
“Els dies que vindran”, dijous 26 de setembre a les 20:30h, és el minuciós relat
de l’embaràs de la Vir (María Rodríguez) i
el Lluís (David Verdaguer) que al llarg de
nou mesos han d’aprendre a ser tres quan
ni tan sols havien tingut temps d’apren-

dre a ser dos. De cara al mes d’octubre,
en concret el dia 30 d’octubre, arribarà a
Badalona el film “La vida sense la Sara
Amat”, una pel·lícula que narra la vida
de la Sara Amat que amb només 13 anys
desapareix després de jugar amb una colla d’amics. “La vida sense la Sara Amat”
és la confessió d’uns fets inoblidables,
uns dies de la vida d’un poble a l’estiu,
d’un nen obedient i enamoradís que es veu
obligat a viure una doble vida i d’una nena
que ja no és una nena i que vol acomplir
el desig ferotge i urgent de fugir. L’entrada

Imatge del film “El dies que vindran”

per cada sessió val 4,5 euros, però s’ofereixen diversos descomptes per les persones que tinguin diversos carnets, com

el Carnet Jove. El Cicle Gaudi seguirà,
durant els propers mesos, amb més films
catalans.

BREUS

OBERTES LES INSCRIPCIONS PELS TALLERS DE TEATRE DEL ZORRILLA
Amb l’arribada del setembre comencen a posar-se en marxa els diferents
cursos, tant acadèmics com culturals.
Al Teatre Zorrilla s’estan ultimant els
cursos teatrals per diferents edats.
Com anys anteriors, hi hauran tallers

per a grups, de 10 a 13 anys, de 13
a 15 anys, de 15 a 17 anys i a partir
de 18 anys. Les persones interessades
en participar d’aquests tallers poden
contactar directament amb el mateix
teatre.

BADALONA SARDANISTA PREPARA EL 75È APLEC DE LA SARDANA
Com cada mes de setembre, el so de
cobla sonarà amb força a Badalona amb
l’Aplec sardanístic, que enguany arriba
a la seva 75è edició. L’Aplec, que tindrà
lloc el proper cap de setmana, 14 i 15
de setembre, estarà dividit en dos dies,
dissabte nit i diumenge durant tot el dia.
Dissabte, a les 22h, les sardanes sonaran
a la plaça de la Vila i diumenge al parc de
Can Solei. En cas de pluja serà al pavelló
de Sant Josep, i tindrà la participació de

les cobles Marinada, Ciutat de Girona i
La Principal del Llobregat.

Imatge d’arxiu de l’aplec

BADALONA POÈTICA CONVOCA EL XIII CONCURS LITERARI
Un any més, l’associació Badalona Poètica ha convocat ja el XIII Concurs literari,
per a persones majors de 50 anys, i el III
Premi Badiu de les Lletres, per a persones
de 18 a 49 anys, de poesia i narrativa. Les

persones interessades poden demanar
més informació al correu, concursliteraribdn@gmail.com, fins el 13 d’octubre.
L’entrega de premis serà el 13 de desembre, a les 17h, al Museu de Badalona.
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La cursa
més gran del món
torna a Badalona
Badalona acollirà el proper 22 de setembre una
cursa molt especial que es disputa arreu del
món. Es tracta de la Global Energy Race, un esdeveniment esportiu organitzat per Bimbo que es
desenvolupa de forma simultània a 22 països del
món.
Es tracte de la 4a edició d’aquesta experiència que va obtenir bons resultats l’any passat.
L’objectiu és compartir aquest dia amb més de
110.000 persones arreu del món. Per formar-hi
part, et pots inscriure a: www.globalenergyracebcn.com
Una Gran causa solidària
Com cada any, Bimbo donarà per cada kilòmetre
recorregut en la suma de tots els participants,
dues llesques de pa al Banc d’Aliments. Entre les
curses de Badalona i Madrid, l’any passat es van
donar més de 78.000 llesques i a tot el món, més
d’un milió.
Premi: participar a la Global Energy Race
de Buenos Aires
Aquesta edició, com a gran al·licient, al finalitzar

la Cursa, entre tots els participants inscrits, es
farà un sorteig per disputar la Global Energy Race
a Buenos Aires amb totes les despeses incloses
per al guanyador i un acompanyant. D’altra banda, també cal mencionar que els guanyadors de
la categoria de 10km obtindran un val directe per
a la carrera d’Argentina de l’any vinent.
36 ciutats; 22 països
A més de Madrid i Badalona, la 4a Cursa Global Energy Race es disputarà a Shetfield (Regne Unit); Beijing, Teijing (Xina); Sao Paulo, Rio
de Janeiro (Brasil); Buenos Aires (Argentina);
Guatemala (Guatemala); Asunción (Paraguay);
Santiago (Chile); Bogotà, Cali (Colombia); Montevideo (Uruguay); San Salvador (El Salvador);
Lima (Perú); San José (Costa Rica); Panamà
(Panamà); Tegucigalpa (Hondures); Guayaquil
(Equador); Los Ángeles, Philadelphia, Dallas,
Orlando, Phoenix (USA); Toronto (Canadà); i
Ciutat de Mèxic, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Veracruz, Torreon (Mèxic); Casa Blanca
(Marruecos); Lisboa, Oporto (Portugal) i, Delhi
NCR (India).

Recorreguts de 3, 5 i
10 quilòmetres
La base de la cursa serà
al Passeig Marítim de Badalona, escenari del qual
partiran els 3 recorreguts
que ofereix la Global Energy Race: un de 3km, més
assequible per a famílies
i amb una sandwitx party posterior per a tothom
dins un ambient molt festiu amb activitats infantils
i música en directe, i dos
altres més complerts de 5
i 10km, que recorren part
de la ciutat i pràcticament
tota la línia de mar.
La major peculiaritat de
la cursa és batre un nou
record mundial de nombre
de ciutats a les que s’està
desenvolupant una cursa
al mateix temps: aquest
any, un total de 36.
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Canonge Baranera, 45
08911 Badalona
elvermut45@gmail.com

Tercer test de pretemporada
a Sant Julià de Vilatorta
La Penya es torna a enfrontar amb el BAXI Manresa, amb qui ja va jugar fa uns dies a Artés
Els badalonins
buscaran el primer
triomf de la fase de
preparació després
d’haver perdut els dos
primers partits

Alen Omic, un dels nous reforços, contra el BAXI a Artés. / David Grau - CJB

El torneig de Sant Julià de Vilatorta s’ha
convertit en una de les cites imprescindibles del calendari de pretemporada i un
any més la Penya no faltarà a la cita. Els de
Carles Duran hi jugaran avui divendres, a
partir de les 8 del vespre, davant del nou
BAXI Manresa de Pedro Martínez. Serà el
segon duel entre els dos equips en aquesta fase de preparació, després que ja es
van enfrontar al pavelló municipal d’Artés
el passat 26 d’agost. En aquell matx, el
primer de la pretemporada per a tots dos

equips, els manresans es van imposar
amb autoritat, per 99-86, tot i el bon debut
de Klemen Prepelic, que amb 24 punts va
ser el màxim anotador verd-i-negre. Liderats per Jordan Davis (19 punts), el conjunt de Pedro Martínez va estar molt més
entonat i va trencar el partit en el tercer
quart. La Penya intentarà que no es repeteixi la història per sumar la primera victòria de la pretemporada, després de caure
també fa uns dies contra el Casademont
Saragossa a Montsó (90-74). Prepelic (20

punts) i un altre dels nous fitxatges, Alen
Omic (17), van ser els màxims encistelladors del Joventut davant dels aragonesos,
en un partit amb moltes absències per part
dels dos equips, per lesions i per culpa
del Mundial. A la Penya Conor Morgan,
convocat a última hora, és a la Xina amb
la selecció del Canadà.
Per al partit d’avui a Sant Julià, en aquest
sentit, una gran notícia pot ser el possible
retorn del pivot suec Simon Birgander,
que no juga cap partit des del passat mes

Birgander, que no
juga des del desembre
passat per culpa
de la lesió que va
patir al genoll, podria
reaparèixer
de desembre per culpa de la lesió que va
patir al genoll. Després d’apostar inicialment per un tractament conservador, el
pivot va acabar havent de passar per la
sala d’operacions al març, quan se li va
practicar una meniscectomia. Ara, després
de més de 8 mesos de baixa, sembla que
per fi s’acaba el malson per al jove jugador verd-i-negre, que és una de les grans
apostes del club. El que encara no podrà
jugar és Dawson, que també surt d’una
greu lesió al genoll.
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La 40a edició de la Lliga Catalana
estrena el nou curs a l’Olímpic

Abonaments amb fins solidaris per ajudar a dotar
d’equipament la planta de pediatria de Can Ruti

Les semifinals es jugaran dilluns que ve, amb un Penya-Barça com a plat fort (21.15h)

Els socis del Joventut i els federats en clubs badalonins podran veure la Lliga Catalana per 1€
del programa ‘Amics de Can Ruti’, amb
el qual col·labora habitualment la Penya.
Els socis del Joventut i tots els jugadors
i jugadores federats en clubs de Badalona només pagaran aquest euro solidari
per poder veure la competició, mentre

que les entrades generals tindran tres
preus en funció de la zona del pavelló.
Valdran 6, 9 i 12 euros. Tots els socis de
la Penya que comprin un abonament es
podran situar en el seu seient habitual de
l’Olímpic.

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

Donar valor a la marca Penya
L’Olímpic estrenarà nova imatge aquesta temporada. / @Penya1930

Les Lligues Catalanes es van presentar aquest dijous a Barcelona, amb la presència del president de la Penya, Juanan Morales, i de l’alcalde Àlex Pastor. / M.A. Chazo - FCBQ

La Lliga Catalana ACB, que enguany compleix la seva 40a edició, aterra de nou a
Badalona. L’Olímpic es vestirà de gala per
acollir el primer torneig oficial del curs,
que arrencarà dilluns amb la disputa de
les semifinals. A les set de la tarda el BAXI
Manresa i el Morabanc Andorra, vigent
campió de la competició, obriran el foc amb
el primer enfrontament. Després, a un quart
de deu del vespre, arribarà el plat fort amb
el derbi entre la Penya i el Barça. Els dos
guanyadors protagonitzaran la gran final el

dimecres 11 de setembre a les 12h.
La Lliga Catalana, que es va presentar ahir
en un acte a l’hotel Catalonia Plaza de Barcelona, suposarà l’estrena a casa del nou
projecte verd-i-negre. Els aficionats badalonins podran veure en acció els nous
fitxatges, Nikos Zisis, Klemen Prepelic, Kerem Kanter i Alen Omic, i gaudir dels joves
que pugen enguany al primer equip, Arturs
Zagars, Joel Parra i Pep Busquets. El repte
per als de Carles Duran serà d’altura, perquè
davant es trobaran un Barça que aquest estiu

ELS EQUIPS INFANTILS TAMBÉ JUGUEN
Enguany, paral·lelament a la Lliga Catalana ACB, també es disputarà la Lliga Catalana Infantil. El torneig tindrà els mateixos protagonistes i també es disputarà
a l’Olímpic amb el mateix format de final a quatre. Les semifinals es jugaran el
dimarts 10 de setembre, amb els emparellaments Barça-Manresa (18h) i Penya-Andorra (20h), i la gran final tindrà lloc el dimecres 11 (9.15h), just abans de
la final dels equips ACB.

ha llançat la casa per la finestra per intentar guanyar-ho tot. Els blaugrana han fet un
equip espectacular a cop de talonari i malgrat les absències per culpa del Mundial es
presenten com a grans favorits. Pau Ribas,
Pierre Oriola, Víctor Claver i Kevin Pangos
són a la Xina i Heurtel està lesionat, però tot
i així Svetislav Pesic compta amb una plan-

tilla de luxe que s’ha reforçat amb Nikola
Mirotic, Cory Higgins, Brandon Davis i Àlex
Abrines.
El Barça domina el palmarès de la Lliga Catalana amb 21 títols. L’any passat l’Andorra
va truncar una ratxa de 9 triomfs seguits dels
blaugrana. El Joventut té 11 Lligues a les
seves vitrines, l’última guanyada l’any 2008.

El Prat debuta amb triomf
a la Lliga Catalana LEB
El CB Prat, que un any més continua com
a vinculat verd-i-negre, va debutar amb bon
peu a la Lliga Catalana LEB, que va arrencar aquest dimecres. Els Potablava, dirigits
per Dani Miret, es van estrenar guanyant a
la pista del Pardinyes (75-85) en la fase de
grups. Un parcial de 0-10 en els dos darrers

minuts va donar la victòria als pratencs, que
dimarts, al Joan Busquets (21h), s’enfrontaran a l’altre rival del seu grup, el Barça B.
El Prat defensa títol en aquesta competició i
vol estar present a la Final a 4, que es farà
el 14 i 15 de setembre al pavelló Barris Nord
de Lleida.

Els abonaments per a la 40 edició de la
Lliga Catalana ACB ja es troben a la venda a través del web oficial del Joventut,
www.penya.com, i també es podran adquirir a les oficines del club i a les taquilles de l’Olímpic el mateix dia dels partits,

el dilluns 9 i el dimecres 11. Com a gran
novetat, els abonaments tenen enguany
un caràcter solidari i un euro de cada entrada anirà destinat a dotar de més equipaments la planta de pediatria de l’Hospital Germans Trias de Badalona, dins

Molts aficionats estan preocupats perquè
el Joventut encara no té patrocinador.
Molts s’han passat l’estiu pensant que
l’acord amb alguna empresa era imminent però la realitat és que a dia d’avui
encara no hi ha cap patrocinador lligat.
La Penya va decidir que no volia “malvendre” la marca Joventut i és per això
que està posant el llistó molt amunt en-

cara que després potser l’hagi de baixar
una mica. En el club no hi ha preocupació
però sí ganes de poder tancar alguna de
les opcions. Tardarà més o menys però,
per sort, el club té encara ganxo i trobarà
patrocinador. Esperem que sigui ben aviat
però si no és així és perquè s’està treballant perquè quan sigui, sigui una gran
opció.
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Una plantilla de 14 jugadors
per afrontar un calendari molt exigent
En tres mesos, fins al desembre, la Penya jugarà un total de 25 partits entre ACB i Eurocup

Els dorsals de la plantilla. / @Penya1930

L’exigència d’afrontar simultàniament la
Lliga Endesa i l’Eurocup ha fet que la Penya

hagi apostat per comptar amb una plantilla
llarga, que finalment ha estat de 14 juga-

dors amb la inclusió del jove Pep Busquets
i el fitxatge d’un cinquè pivot, el turc Kerem
Kanter. Carles Duran manté bona part del
bloc del curs passat i aquest ha de ser un
gran actiu per seguir creixent, tot i que el
repte de substituir una estrella com NIco
Laprovittola no serà pas gens fàcil. L’argentí tenia una ascendència absoluta sobre
el joc verd-i-negre i el seu adéu obliga a
fer canvis i a trobar nous referents. Veient
els primers partits de pretemporada, s’entreveu que els eslovens Klemen Prepelic
i Alen Omic seran dos dels pals de paller
de l’equip, sobretot en atac, agafant el relleu del base argentí i de Todorovic. També
Dawson, quan ja pugui reaparèixer, està
cridat a agafar galons dins la plantilla, al
costat del veterà base Nikos Zisis, que ha
d’aportar la seva experiència en un grup
farcit de joves, dels quals s’espera que
continuin fent passos endavant en la seva
progressió. El calendari no donarà treva i la

El mes d’octubre
serà el més
atapeït per als
verd-i-negres, que
hauran de disputar
nou partits
Penya haurà d’afrontar, d’entrada, un inici
de curs absolutament frenètic, amb 25 partits en poc més de tres mesos, entre l’ACB
i la primera fase de l’Eurocup. Una marató que començarà el 27 de setembre amb
l’inici de la lliga ACB contra el Madrid de
Laprovittola a l’Olímpic i que es complicarà
a partir de l’estrena europea, el dimecres 2
d’octubre a la pista del Nanterre francès.
Octubre serà precisament el mes més atapeït, amb 9 partits.
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Tretze cares noves
en el Badalona 2019-20
Pallarés, Zongo, Máyor, Pelón, Abel Suárez i Cris Montes són alguns dels nous jugadors
El Badalona 2019/20 es va posar a caminar a mitjans juliol, a les ordres de Juanma
Pons, i durant sis setmanes de pretemporada ha anat incorporant futbolistes fins a
completar una plantilla de 22. L’equip escapulat ha fitxat un total de 13 jugadors que
s’han afegit als quatre que tenien contracte
en vigor -Robusté, Moyano, Valentín i Adri
Díaz- , als tres que van renovar –Robert Simón, José Miguel Morales i Marc Carbó–
i als dos juvenils que han pujat al primer
equip -Joel Toledo i Joao Da Costa-. En la
porteria, per competir amb Morales, ha tor-

nat Álex Sánchez, que ja va vestir d’escapulat entre 2012 i 2014. Per a la defensa, han
arribat el lateral dret Iván Malón, el central
Manuel Cabrera, Pelón, i ha tornat el lateral
esquerre Kilian Durán, després d’una temporada al Peralada. En el mig del camp, tres
cares noves: els mig centres Abel Suárez
i Toni Jou, i els mitjapuntes Cris Montes
i Joel Lehtonen. I en la davantera, moltes
novetats: Jonathan Zongo, Pablo Pallarés i
Máyor, són els noms més coneguts, però
també cal comptar amb el jove extrem Hugo
Esteban i el punta Chema Moreno.

DORSAL NOM

DORSAL NOM

1

Álex Sánchez

12

João Da Costa

2

Joel Toledo

13

José Miguel Morales

3

Valentín Merchán

14

Joel Lehtonen

4

Miquel Robusté

15

Manuel Cabrera, Pelón

5

Ismael Moyano

16

Jonathan Zongo

6

Marc Carbó

17

Cris Montes

7

Robert Simón

18

Iván Malón

8

Adri Díaz

19

Chema Moreno

9

Alfredo Mayordomo, Máyor

20

Toni Jou

10

Pablo Pallarés

21

Abel Suárez

11

Kilian Duran

22

Hugo Esteban

Ismael Moyano,
100 partits amb el
Badalona donant-ho tot
Diumenge passat, a Andorra, Ismael Moyano va jugar el seu partit número 100
amb la samarreta del CF Badalona. El
veterà defensa central, segon capità de
la plantilla, va arribar al club escapulat la
temporada 2016/17, amb 33 anys. La seva
professionalitat i un físic privilegiat li han
permès mantenir-se en l’equip quan ja n’ha
complert 36. “Els meus pares m’han educat
així, és el meu ADN. Mai no ho he tingut
fàcil. Com que ja tinc una edat i veig que
cada cop em queda menys, gaudeixo tant
com puc de la meva professió”, explicava
aquesta setmana al Diari de Badalona. “El
Badalona sempre m’ha atret. Quan estava a
la Grama vaig poder fitxar, però vaig acabar al Sant Andreu. Ara que sóc aquí, en la
meva quarta temporada, puc dir que estic
molt a gust i que vull continuar donant tot

el que pugui”, deia també. En el cinquè dia
d’aquesta pretemporada, Moyano va patir
un trencament de fibres al soli de prop de
sis centímetres que no li ha permès treballar
al mateix ritme que els seus companys. Així
i tot, un cop superat el problema, Juanma
Pons l’ha fet jugat en les dues jornades que
s’han disputat fins ara. “Entreno i treballo
cada dia per jugar diumenge. Per això, quan
a Andorra l’entrenador em va preguntar si
em trobava bé. li vaig respondre que estava
desitjant jugar”, revela. Finalment, el dorsal
5 assegura que contra l’Ebro, “canviarà la
dinàmica.” Moyano confia plenament en els
seus companys: “Tenim un bon vestidor.
Tothom està implicat, hi ha molt bona gent
que vol el millor pel Badalona. Tots plegats
estem disposats a oferir la nostra millor versió”, sentencia.

Foto: Eloy Molina
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Buscant una reacció imminent

CD EBRO

POSICIÓ 20è
1 Partit a casa G 0 E 0 P 1
Gols a casa Marcats 0 Rebuts 2
Entrenador Juanma Pons.

POSICIÓ 16è
1 Partits a fora G 0 E 0 P 1
Gols a fora Marcats 0 Rebuts 1
Entrenador Manolo Sanlúcar.

Dues jornades, dues derrotes: a casa, contra el Barça B, i en la visita a l’Andorra de
diumenge passat. Zero gols a favor i quatre
en contra. El Badalona és, ara mateix, el
cuer del grup tercer de segona B. La temporada no ha començat gens bé per a l’equip
de Juanma Pons. “Estem fotuts, perquè
ho hem d’estar. Ens trobem en una situació que ens obliga a reaccionar de forma
imminent”, assegura el tècnic escapulat.
“Hem tocat fons, perquè som últims. I som
conscients que hem de sortir d’allà baix al
més aviat. No hi ha excuses: diumenge hem
de saltar al camp a competir i a treballar. Si
ho fem, arribaran els resultats”, hi afegeix.
“Tots els equips passen per mals moments,
nosaltres hem tingut una mala arrencada.
No volíem que fos així i ara li hem de donar la volta”, diu també, en conversa amb el

C.E. SEAGULL 27
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Un nou esglaó,
una nova vida, un nou repte

LA PRÈVIA 3a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 8 de setembre. 18.30 hores

FC BADALONA
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des, després de perdre per la mínima (1-0)
a Olot i d’empatar, sense gols, a casa contra
el filial de l’Espanyol. “És un equip típic
de la categoria. Juga un 4-2-3-1, ben endreçat, amb les seves carències, com tenen
tots els equips de segona B, que hem de
mirar d’aprofitar. Tenen a De Mesa, un bon
davanter que la temporada passada jugava a
l’Ejea, i a Rubio, que és bo en l’estratègia”,
explica Juanma Pons. El partit començarà a
dos quarts de set de la tarda i serà dirigit pel
valencià Jorge Tarraga Lajara.

Juanma Pons
“Som conscients que
hem de sortir d’allà
baix al més aviat. No hi
ha excuses: diumenge
hem de saltar al camp a
competir i a treballar”

Diari de Badalona. El calendari de la lliga ha
colpejat el projecte de Pons amb dos rivals
de consideració en els dos primers partits, quan l’equip, amb tretze cares noves,
encara no ha començat funcionar com vol
l’entrenador madrileny. El filial del FC Barcelona i el nouvingut Andorra ho han sabut
aprofitar. “No és l’inici que esperàvem. Però
són només dos partits. Tenim un marge de
millora molt gran i una il·lusió enorme per
capgirar la situació. Aquest diumenge, a
casa, amb la nostra afició, volem donar un
cop damunt la taula i començar a sumar de
tres en tres”, sentencia una de les veus més
autoritzades del vestidor escapulat, la del
capità Ismael Moyano.
I aquest diumenge qui visitarà l’Estadi és el
CD Ebro, que ja no entrena Manolo González i que ha sumat un punt en dues jorna-

El Seagull arrenca la Lliga aquest dissabte a Oviedo (19.00 hores)
‘Reto Iberdrola’. El nom de la nova categoria
ja ho diu tot. El Seagull inicia aquest dissabte a Oviedo un nou capítol en la seva
història. Un repte il·lusionant alhora que
majúscul i incert.
Tocant de peus a terra, com la majoria
d’equips, el primer pas en la nova segona
categoria nacional és adaptar-se i descobrir
quin és el nivell d’un món sense precedents
en la història del futbol femení i a on els
desplaçaments no seran gens assequibles.
El conjunt badaloní serà l’equip de tota
la categoria -32 equips - que més quilòmetres faci. El primer d’ells, un dels més
llargs. L’estrena de l’era Anna Junyent serà
a terres asturianes davant l’històric Oviedo
Moderno, ex Primera Divisió i afiliat al Real
Oviedo. 66 punts, 21 victòries en 24 partits,
106 gols a favor i 25 en contra són les estadístiques del combinat verd-i-negre en la
temporada anterior.
El Seagull arrencarà la seva estrena a la lliga

Reto Iberdrola mantenint bona part de les
jugadores que van assolir l’ascens, com la
continuitat d’Alba Gordo, Xènia Royo, Nuria
i Pilar Garrote, Irina Uribe, Alba Guerrero,
Queralt, Yosse o Laia Garcia sota pals. Les
baixes de Mar o Carla Morera han estat dos
dels adèus més importants a l’equip, juntament amb la dimissió de Jordi Ferrón a la
banqueta, per motius personals i laborals.
Reforços de Primera
A més a més, les ‘gavines’ s’han reforçat
amb jugadores de renom com Alicia Fuentes al mig del camp o la lateral Esther Solà.
Carla Cotado o Xiki també són ex Primera
que arriben per reforçar l’equip. La bona actuació de la japonesa Akane Kuwahara també ha estat unes de les sorpreses positives
durant els partits de pretemporada. Aquest
dissabte a les 19.00 hores començarà a rodar la pilota al camp San Gregorio d’Oviedo.
Finalment, cal recordar que el Seagull ha

Foto: M.E

iniciat una campanya d’abonaments i es podrà gaudir de tota la temporada per un preu

FUTBOL COMARCAL

únic de 30 euros, amb la visita d’equips
com Atlético de Madrid, Athletic o Sporting.

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

L’objectiu és engrescar des de l’inici: Llefià, Young
Talent i Lloreda, tres projectes amb aspiracions
Foto: Eloy Molina.

2cat2 i 3cat4, amb quatre equips badalonins, arrenquen aquest cap de setmana
BADALONA - BARCELONA B

0

2

Badalona: Morales; Iván Malón (Cris Montes,
63 ‘), Pelón, Robusté, Toledo (Hugo Esteban
89’); Robert Simón, Marc Carbó, Abel Suárez,
Sindi (Moyano, 78 ‘); Máyor i Chema Moreno.
Barcelona B: Sergi Puig; Morer, Cuenca, Araujo, Guillermo; Reyes, Monchu (Saverio, 87 ‘),
Riqui Puig; Collado, Marques (Nils, 90 ‘) i Abel
Ruiz (Sarsanedas, 78’).

2

0

Andorra: Ratti, Bessone, Adri Vilanova, Javi,
Moha Keita, Martí, Ernest Forgas, Rai Merchán
(Palanca, 78 ‘), Lou, Rubén i Moussa (Ludo, 74’).
Badalona: Morales; Toledo, Robusté, Moyano, Valentín; Robert Simón, Marc Carbón, Abel
Suárez, Hugo Esteban (Cris Montes, 62 ‘); Máyor
(Toni Jou, 72 ‘) i Chema Moreno (Pallarés, 62’).

Gols: 0-1 (3 ‘) Abel Ruiz. 0-2 (91 ‘) Saverio.

Gols: 1-0 (58 ‘) Ernest Forgas. 2-0 (90 ‘) Adrià
Vilanova.

Àrbitre: Alexandre Alemán (Las Palmas). TG:
Sindi, Riqui Puig, Pelón, Abel Suárez i Monchu.

Àrbitre: Alberto Lou Ballano (aragonés). Targeta
groga a Martí Riverola i Keita.

Públic: 2.264 espectadors a l’Estadi.

Classificació

ANDORRA - BADALONA

		Equip

Resultats Jornada 2

PTS

GF

GC

1. La Nucía
2. Vila-real B
3. Ejea
4. Llagostera
5. Barcelona B
6. Castelló
7. Espanyol B
8. Olot
9. Andorra

6
6
4
4
4
4
4
4
3

3
4
6
5
4
4
2
2
2

0
2
2
3
2
2
0
1
2

10. Lleida
11. Sabadell

3
3

2
2

3
3

12. Prat
13. València B
14. Hércules
15. Cornellà
16. Ebro
17. Gimnàstic
18. Orihuela
19. At. Llevant
20. Badalona

2
1
1
1
1
1
1
0
0

2
3
2
1
0
3
1
2
0

2
4
3
2
1
5
5
4
4

FC Andorra 2
Cornellà 1
Llagostera 2
Ebro 0
Orihuela 1
Lleida 0
At. Llevant 1
Barcelona B 2
Castelló 2
Hércules 1

-

Badalona 0
Olot 1
Ejea 2
Espanyol B 0
Prat 1
La Nucía 2
Sabadell 2
Gimnàstic Tarragona 2
València B 2
Vila-real B 2

Propera Jornada
Badalona
Olot
At. Llevant
Prat
Vila-real B
Ejea
Espanyol B
Gimnàstic Tarragona
La Nucía
Sabadell

-

Ebro
Lleida
Hércules
Llagostera
Orihuela
Barcelona B
Cornellà
Andorra
Castelló
València B

Foto: M.E

La temporada 2018 - 2019 va ser un any
de vaques magres al futbolcat badaloní.
Res a celebrar i quasi tot viscut amb jornades de decepcions. El curs d’enguany,
però, aspira a ser quelcom diferent i molt
més optimista. S’ha de recuperar el temps
perdut. La temporada arrenca aquest
mateix dissabte i la Unificació Llefià vol
engrescar la seva gent. Sobre el paper,
l’equip de Jordi Souto hauria de ser un
dels aspirants a ocupar les dues primeres
posicions. Però ja sabem que la teoria està
molt bé i que després s’ha de demostrar.
Entre les incorporacions amb més renom
destaca el retorn de Demba (nou referent
ofensiu) Ros al mig del camp i de Bode
sota pals. Diumenge a les 19 hores primer
test de la temporada al Municipal davant
l’Europa B. La temporada anterior, la Llefi
va superar els escapulats a Badalona per

3 gols a 1.
Per la seva part, el Young Talent encara té
més responsabilitats i obligacions en la
temporada del seu retorn a Tercera Catalana. Els de Ricardo Parra han baixat un
esglaó i buscaran recuperar el seu estatus
un curs després. Entre les altes apareix un
nom propi: Gabriel Fernández, futbolísticament conegut com a ‘Baby’. És un dels
‘killers’ més mortífers del futbol català.
Arriba procedent de la Gramenet i haurà de
ser la llum ofensiva del seu equip. El seu
debut groc serà al derbi davant el Pere Gol
de Ricard Vila (dissabte, 19h), qui s’ha reforçat amb Raúl sota pals i ha patit la baixa
d’Altimira a dalt.
Finalment, el Lloreda també serà un dels
cocos a 3cat4, qui ha recuperat la figura
d’Alberto com a davanter de referència. Debuta diumenge a casa versus Calella (12h).
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El TCI més internacional (i badaloní)
agafa una nova dimensió

Els Badalona Dracs inicien una
nova temporada, i ho fan amb un
nou projecte de formació destinat
a tots els integrants de les seves
categories inferiors.
La Dracs Academy neix amb l’objectiu de millorar la formació, tant
esportiva com acadèmica, dels joves esportistes del club badaloní,
amb un staff natiu dels Estats Units,
Canadà i Austràlia. D’aquesta manera, es faran sessions de perfec-

Cartell del torneig

pió del concurs d’esmaixades a l’ALL
STAR de Copa Catalunya. Al Twitter del
Diari de Badalona podreu seguir el des-

envolupament del torneig amb els resultats i imatges dels partits. Molta sort a
tots!

TAULA DELS PARTITS DEL TORNEIG

que no han acceptat les condicions però
ens ha quedat un torneig molt potent”.
Participació BBB
Entre les novetats més cridaneres tenim la participació d’una selecció de
jugadors badalonins i que defensaran la
Badalona Bàsquet Base, l’Associació que
integra tots els clubs de basquetbol de la
ciutat. “És una proposta de la Junta a la

BBB perquè defensem que és un torneig
del Sant Josep i que també dona prestigi
al bàsquet de la ciutat. És una bona manera de col·laborar tots plegats”, justifica
el director esportiu.
Finalment, perquè la festa ja sigui total,
s’instal·larà una Fan Zona a La Plana. El
club ja ha promocionat el torneig a les
xarxes socials amb un vídeo de presentació i el suport de Marquie Smith, cam-

Els veterans del Rem
Badalona, campions de
Catalunya de llagut

anglès.
Aquest projecte compta amb la
participació de l’escola del Maresme, Hamelin-LAIE International
School, la qual formarà un equip
de futbol flag i oferirà aquest esport als seus alumnes com a activitat extra escolar, sent la pionera
en aquest sentit.

torneig d’aquestes dimensions.
“L’organització d’un torneig d’aquesta
dimensió s’ha de preparar amb molta
intensitat, amb moltes hores de dedicació al darrere i ara ja estem acabant de
tancar els darrers serrells. Ho hem de fer
tot molt bé. Tal com el club i la ciutat de
Badalona mereix”, relata. Tot i això, sempre n’hi ha errors i punts a millorar.
“Un dels hàndicaps que hem tingut ha
estat el temps. Hi ha molta gent pencant i
no tot depèn del Club: Ajuntament, allotjament, condicions als equips... tot això
ens ha de servir d’experiència de cara al
futur. Els errors són positius per poder
millorar”. Aquesta edició en concret, es
va començar a preparar a partir del mes
de febrer/març. L’habilitació del Pavelló
Olímpic ha estat clau per poder augmentar el nombre de participants
A més a més, “el control econòmic és
molt estricte i per aquest motiu hi ha
equips que no accepten aquestes condicions. Per què no hi participa Real
Madrid? Bé, és un equip que a tots ens
agrada que vingui però aquest any també
en tenim d’altres. Hem parlat amb equips

Foto:: M.E
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Presentat el projecte Dracs
Academy destinat a les seves
categories inferiors

El torneig es jugarà íntegrament al Pavelló Olímpic
La quarta edició del Torneig Cadet Internacional que organitza el CB Sant Josep
no farà ben bé un pas endavant, sinó més
aviat un triple salt mortal amb tirabuixó.
En la competició d’enguany, el centre
parroquial quedarà petit i tres edicions
d’experiència són prou referència d’aprenentatge per a voler anar més enllà i ferla encara més grossa. Tot es multiplica.
Perquè aquest és el propòsit. Que a la
ciutat del bressol del basquetbol s’organitzi una de les competicions nacionals
de formació més ben parides.
El nombre d’equips participants es multiplica de 6 a 12, així com la seu. El Pavelló
Olímpic acollirà íntegrament el torneig en
comptes del Pavelló del Sant Josep i el
de La Plana. El cartell de luxe és aquest:
Joventut de Badalona, Bàsquet Manresa,
FC Barcelona, Alba Berlín (Alemanya),
FC Bayern (Alemanya), Tecnyconta Zaragoza, UCAM Murcia, Coosur Real Betis, UE Mataró, Lettera 22 (Itàlia), BBB i
l’equip organitzador, el CB Sant Josep. El
Diari de Badalona ha parlat amb el director esportiu del club parroquial, Ferran
Laviña, per conèixer com s’organitza un
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cionament esportiu, acompanyat
de serveis de reforç acadèmic per
als estudis de jugadors i jugadores.
Els membres dels equips Junior
i Cadet (Varsity i Junior Varsity)
rebran tota la seva formació en
anglès, disposant també de tres
sessions setmanals de gimnàs i
preparació física. En el cas de les
categories de futbol flag (futbol
americà sense contacte) la formació serà trilingüe; català, castellà i

Portes obertes de luxe
Els Dracs han organitzat per aquest
dissabte 7 de setembre, una jornada
d’entrenament de portes obertes a
Montigalà. Aquesta comptarà amb
la presència de dos couches de
luxe; Chris Draft, ex linebaker amb
dotze anys d’experiència a la NFL, i
el quarterback, Aaron Adriaan Ellis,
procedent de la Universitat de Saint
Francis amb passat a la lliga de
Dinamarca. Aquesta trobada dinarà
inici a les 10 del matí

La localitat de Sant Jaume d’Enveja va ser l’escenari del 25è Campionat de Catalunya de Llagut. Els
tres clubs badalonins van participar en diferents categories.
L’equip veterà del Club de Rem
Badalona es va proclamar campió,
continuant d’aquesta el camí iniciat durant la lliga de llagut disputada durant el mes de juliol. El seu
temps a la final va ser de 5:11,78,

El Port acollirà aquest diumenge,
el Campionat Infantil de Pesca
A les 9h del matí, d’aquest pròxim
diumenge 8 de setembre, uns 50
nens i nenes d’edats compreses
entre els 3 i els 16 anys es concentraran en el Moll de Capitania
del Port de Badalona per celebrar
la vuitena edició del Campionat
Infantil de Pesca, memorial Miquel Vera.
La cita combina diferents valors
que des del Club de Pesca Esportiva Badamar volen aportar a
la canalla, com l’assaig i l’error i

la recerca de la millor tècnica per
atreure els peixos, per coneixe’ls,
per saber quines espècies hi ha
en aquesta zona en aquest temps
i també promoure el valor de la
paciència, que és una constant
d’aquesta pràctica esportiva. Els
nens i nenes, d’una franja d’edat
que va dels tres als setze anys
separats en dues categories,
aniran capturant les espècies,
que sempre quedaran vives a
través d’una xarxa que les manté

a l’aigua però sense deixar-les
marxar, fins que a les 13h es
procedeixi a la pesada. Ja que en
aquest concurs guanya qui més
peces i pes aconsegueixi. D’una
manera àgil es pesaran i un cop
valorades les captures es retornen al mar, espai del que hauran
sortit només en l’instant de la pesada. I cap a les 13.30h es procedirà al lliurament dels premis
i obsequis per a totes i tots els
participants.

amb un handicap de 9 segons que
el deixava en 5:02,78.
El Club Nàutic Bètulo i la secció
de rem del Club Natació Badalona
també van participar en aquests
campionats. L’equip femení del
Bètulo va disputar la final B. Per
la seva banda, el Rem CNB va
competir amb el seu equip veterà
femení, el qual no poder classificar-se per a la ronda final.
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Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga
Àries (21/3 al 20/4)
Mart, que transita pel signe de Verge, activa el teu sector
laboral i de la salut. Dies de gestions i possibles visites
per millorar les condicions en un sentit i altre.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
El sector afectiu es veu activat per la presència de diversos planetes. Tant si es tracta d’amor de parella com dels
fills, et sents amb ganes de compartir el millor de tu.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Amb diversos planetes transitant per Casa III, l’activitat
se centra en tràmits, converses, desplaçaments i estudis. Dies d’anar amunt i avall i de manteniment de la
salut.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Si et deuen diners, ja no esperes més i fas els tràmits
per reclamar-ho. Tensió a l’àmbit afectiu, on pots patir
una decepció si no has triat correctament. De tot s’aprèn.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Amb un bon pes de planetes transitant per la Casa XII,
pots viure un moment de processos interns, de replantejar-te moltes coses. Valores les teves prioritats a la
vida.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Interessants converses amb persones que són lluny de
tu. A més, podria sorgir una forta atracció amb algú en la
distància. Poses la mirada en objectius més espirituals.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Les teves preocupacions poden centrar-se ara en l’economia. Potser t’anirà bé implementar un pla d’estalvi,
per tal de poder fer front a una sèrie d’obligacions futures.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
La màxima atenció en aquest moment, està posada en
qüestions materials. Urà, el regent d’Aquari, amb aspecte a planetes a Verge, inclina a preservar i a modificar
hàbits.

Bessons (21/5 al 21/6)
El sector domèstic i familiar presenta més activitat del
normal. Potser valores un trasllat o una renovació de
la decoració. Interessants converses al voltant de la
taula.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Felicitats! Els nadius de Verge feu anys en aquest període. Es renova la vostra energia i amb ella, la il·lusió vers
nous projectes laborals. Potser toca viatjar per feina.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Tensió de Júpiter amb planetes a Verge i Peixos, que
cau als sectors professional i domèstic, i et fa moure
fitxa. Potser hauràs de prendre una decisió que no és
senzilla.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Els bons aspectes en signes de Terra, et poden portar
una etapa de millor estabilitat en la parella i a establir
projectes de cara al futur per millorar la teva economia.
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