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Do you 
speak 
english?

El barri del Remei 
no acollirà el 
centre per a 
MENAS previst  2 i 3

L’anglès, cada cop més 
present en l’ensenyament
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L’alcalde Pastor ho anuncia als veïns 
durant una reunió

El barri del Remei 
no acollirà un centre 
de menors estrangers 
no acompanyats

Reunió entre l’alcalde Pastor i veïns del barri del Rermei / Ajuntament

entre elles les de la regidora de Guanyem, 
Dolors Sabater, que afirmava que Pastor 
“defensa obertament postures de Vox i 
del PP criminalitzant immigrants menors 
sense cap rubor”. “Va aprendre ràpid a 
vincular immigració i delinqüència del 
seu mestre Albiol”, va etzibar. També va 
carregar contra Pastor el regidor d’ERC 
Oriol Lladó. Lladó va considerar “gravís-
sim” el comentari de Pastor. “Criminalit-
zació i estigmatització de menors. Des-
contextualització d’una realitat complexa. 
Assumpció del marc de l’extrema dreta”, 
va resumir el regidor, que també va cri-
ticar que els socialistes incompleixin 
l’acord signat per tots els partits per no 
utilitzar la immigració com a arma elec-
toral. Les crítiques cap al govern també 
van arribar des de Junts per Catalunya, on 

David Torrents va carregar contra Pastor i 
fins i tot va anunciar que es qüestionava 
cada vegada més el seu vot a la investi-
dura de l’alcalde del PSC. Per la seva part, 
el conseller de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, Chakir El Homrani, va lamentar la 
piulada de l’alcalde de Badalona, i va afir-
mar que Pastor ha estat incapaç de sortir 
“del marc mental de l’extrema dreta”.
 
Pastor assegura que el centre podria 
posar en perill la convivència
L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, va sor-
tir al pas d’aquestes crítiques insistint en 
que “no és el millor lloc” per acollir un 
equipament d’aquestes característiques. 
L’endemà de la polèmica, i en una roda 
de premsa conjunta amb l’alcalde de Sant 
Adrià de Besòs, Joan Callau, Pastor va 

L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, va ex-
plicar dijous passat, als veïns del barri del 
Remei, que l’Ajuntament ha “aconseguit” 
que la Generalitat no hi instal·li cap centre 
per a menors estrangers no acompanyats, 
coneguts com a MENA. A la reunió, Pas-
tor va explicar que l’edifici on s’havia de 
situar aquest centre, al número 840 del 
carrer Guifré, serà destinat finalment a 
un equipament. Feia temps que els veïns 
d’aquest barri, i també les entitats veï-
nals del districte sisè, van reclamar als 
Ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de 
Besòs, que busquessin una alternativa per 

instal·lar aquest centre. Els veïns conside-
raven que una zona que pateix una forta 
degradació, tant social com econòmica, 
no era la millor per instal·lar aquest centre 
per acollir aquests menors. La polèmica 
política va arribar unes hores després. En 
una piulada des del compte de Twitter de 
l’alcalde Pastor, ell mateix feia referència 
a la reunió i afegia que “els he pogut co-
municar, a més, que hem aconseguit que 
la Generalitat no instal·li cap centre de 
MENA al barri”, afegeix, utilitzant l’etique-
ta “Estimem Badalona”. La seva piulada va 
provocar crítiques polítiques a les xarxes, 

7 CENTRES PER A MENAS A BADALONA

Els menors estrangers no acompan-
yats, MENA, arriben al país sols. 
Només un 25% dels que arriben tenen 
familiars al nostre país. Molts proce-
deixen del nord d’Àfrica: el Marroc i 
Algèria. Entren com poden, en ca-
mions, en pasteres, saltant tanques 
amb fulles. Molts d’ells esperen al 
nord del Marroc mentre malviuen en 
ciutats com Tànger, Nador i altres. Els 
he vist solitaris i en grup als afores de 
Melilla, no lluny del CITE, a tocar de 

les terribles vagin que separen aquesta 
ciutat de Marroc. Els càlculs interns de 
la Generalitat estimen que aquest 2019 
arribaran a Catalunya més de 5.500 
menors estrangers no acompanyats: 
aquesta xifra representa 1.867 menors 
més dels que van arribar el 2018. A Ba-
dalona, igual que a molts municipis ca-
talans, fa temps que s’han obert centres 
per aquests menors. A la ciutat, gairebé 
tots aquests centres són per menys de 
15 places i actualment n’hi ha 7.

assegurar que al Remei hi ha una forta 
oposició veïnal al projecte i que portant-lo 
a un altre lloc “es garanteix la bona con-
vivència entre els veïns evitant donar ales 
a la xenofòbia”. A més, Pastor, després 
de recordar que es va criar al barri i que 
“coneix bé la seva realitat”, va destacar 
que el context de risc d’exclusió social 
no afavoriria el desenvolupament dels 
menors un cop abandonessin el centre. 
Al seu torn, Joan Callau, alcalde de Sant 
Adrià de Besòs, a tocar amb el Remei, va 
coincidir amb Pastor que aquest barri no 
és el més adequat per instal·lar el centre i 
va “convidar els crítics” a visitar La Mina i 
Sant Roc, a menys de 10 minuts distància.

Els veïns defensen la decisió
Les entitats veïnals del districte defensen 
la decisió de no instal·lar aquest centre
En un comunicat públic, les associacions 
de veïns del districte sisè de Badalona, 
Guifré, el Remei, Artigues, Maresme i 

Sant Roc han volgut sortir en defensa de 
la posició del govern de Badalona sobre 
aquest centre per MENAS. Les entitats 
han recordat que aquesta zona, i tot el 
districte sisè, pateix greus problemes de 
convivència i civisme i que darrerament 
ha anat en augment. Els veïns creuen 
que no és la millor zona perquè s’ins-
tal·li aquest centre. A més, l’associació 
de veïns Guifré-Primavera, ha carregat 
contra la regidora de Guanyem, Dolors 
Sabater, per les seves paraules on asse-
gurava que “s’havia assaltat l’associació 
de veïns”. En el comunicat, l’entitat ha 
demanat a Sabater que demani disculpes 
als veïns del barri del Remei. En el mateix 
escrit han demanat als grups municipals 
d’ERC i Junts que visitin el barri. Per 
últim, el comunicat ha agraït a l’alcalde 
Pastor “la seva inquietud i dedicació” 
pel barri i la seva proposta per construir 
un centre de dia per persones grans a la 
zona.

Redacció - redaccio@diaridebadalona.comRedacció - redaccio@diaridebadalona.com
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L’idioma ja no
és un obstacle
Com hem vist, l’aprenentatge d’idio-
mes és molt necessari per al futur 
laboral. Tant és així que, una vegada 
acabades les etapes d’escolarització 
obligatòries, els joves busquen expan-
dir més enllà el seu nivell de llengües 
i això provoca la decisió d’anar-se fora 
a estudiar, entre d’altres. Un màster, 
un grau universitari o un curs, les op-
cions més comunes. També la cerca de 
treball a l’estranger és un altre camí a 
seguir.
No obstant això, malgrat l’escassetat 
de mètodes de fa uns anys per acce-
dir-hi, l’anglès, actualment, és l’idioma 
que embolica el nostre dia a dia d’una 
manera de la que ni tan sols ens ado-
nem, ja no només per l’existència de 
nombroses acadèmies d’idiomes o per 
l’alta presència del bilingüisme en les 
escoles. Els anglicismes, aquestes pa-
raules d’origen anglès que hem adap-
tat a la nostra llengua, són recurrents 
en les nostres converses. CEO, Staff, 

EDITORIAL

bullying, o Briefing són clars exemples. 
Fins i tot quan parlem d’estudis de màr-
queting estem utilitzant aquest tipus 
d’estrangerismes. L’anglicisme és més 
freqüent precisament en aquesta disci-
plina professional perquè es relaciona 
amb la tecnologia i la comunicació. La 
interrelació que existeix en aquestes 
àrees fa que sigui necessari utilitzar 
tecnicismes en comú per als diferents 
idiomes. 
Per altra banda, també els nens creixen 
amb l’anglès a la mà. Els canals de te-
levisió de dibuixos animats estan adap-
tats perquè els més petits accedeixin a 
aquest contingut i el gaudeixin en un 
altre idioma que no sigui el matern. 
Un desenvolupament bilingüe que ens 
acompanya en la major part de les fases 
d’escolarització i que pot ajudar amb 
el pas dels anys l’anomenada “fuga de 
cerebros”, la migració de persones qua-
lificades. Sortir del país d’origen ja no 
és un obstacle.

ACTUALITAT

Les escoles i instituts faciliten cada 
vegada més la feina

L’anglès, abans, un coneixement afegit. Ara, 
un requisit per a entrar en el mercat laboral. 
Les empreses han crescut i s’han interna-
cionalitzat i això ha suposat que l’anglès 
s’imposi com l’idioma universal existent 
dins d’aquesta globalització econòmica. 
L’any passat, l’empresa Randstad va ela-
borar un informe que detallava que el 75% 
de les empreses, a nivell espanyol, creien 
que els candidats/as no tenien el nivell apte 
d’anglès, característica molt premiada i va-
lorada a l’hora de desenvolupar una carrera 
professional. Aquest factor ve molt condi-
cionat per la manera en la qual ha evolu-
cionat l’aprenentatge d’altres llengües en 
la nostra societat. L’existència d’acadèmies 
d’idiomes és una cosa ja instaurada en el 
dia a dia de moltes famílies i cada vegada 
són més els pares que decideixen apuntar 

Foto: Ángela Vázquez

Àngels Solà, directora de l’EOI / Ángela Vázquez

NENS I ADULTS MÉS PREPARATS

Per tant, és destacable la labor dels 
centres educatius en l’ensenyament 
dels idiomes amb la conseqüència 
que els nens, des de ben petits, surtin 
acostumats a parlar més que l’idioma 
matern. Això garantiria l’èxit en les se-
ves vides més endavant, preparant-los 
per al futur laboral tan competitiu i 

internacionalitzat actualment. D’altra 
banda, també el perfil de l’alumne de 
més de 30 anys en les acadèmies d’an-
glès és un nou tipus d’estudiant que 
surt de la seva zona de confort i s’in-
teressa pel bilingüisme d’una manera 
de la qual fa uns anys no hauria estat 
possible.

Els idiomes, 
cada cop més presents 
a les aules

als seus fills a acudir a aquests centres 
unes hores al dia per a practicar un idioma 
secundari. Adults que, en el seu moment, 
no tenien aquests mitjans al seu abast.
A la ciutat de Badalona existeixen més de 
15 acadèmies d’idiomes, totes elles adapta-
des a les noves tecnologies i que ofereixen 
un ensenyament personalitzat a cadascun 
dels seus alumnes. “Normalment, tots 
volen aprendre anglès, però el francès i 
l’alemany també són demandats”, explica a 
aquest Diari Àngels Solà, directora de l’Es-
cola Oficial d’Idiomes, situada en el barri de 
Sant Roc. “A més, no només existeix una 
franja d’edat més jove, sinó que els adults 
que estan sobre els 30 anys també volen 
aprendre idiomes. Fins i tot tenim alumnes 
de 60”. Els adults formen, des de fa uns 
anys, un nou perfil d’alumne que s’interessa 

per expandir els seus coneixements i que, 
sobretot, decideix parlar un altre idioma per 
a viatjar i poder comunicar-se. Per la seva 
part, What’s Up! és un altre dels centres 
d’idiomes que aposta per una atenció per-
sonalitzada amb classes Face to Face en les 
quals no es compten més de 6 persones, 
amb professors natius per a poder treballar 
millor l’accent. I quina millor manera, per 
altra part, d’aprendre un idioma que visua-
litzant contingut audiovisual que potencia 
aquesta labor d’aprenentatge. Així pensa el 
professorat de Lingua Vision, que posa a 
l’abast del seu alumnat una gran quantitat 
de CDs de pel·lícules selecciones en versió 
original o subtitulades, cançons i, a més, 
també la lectura de novel·les i narracions 
curtes depenent del nivell de l’alumnat.

Descens de la demanda
No obstant això, encara l’existència de 
nombroses acadèmies d’idiomes a la ciu-
tat, la demanda ja no se situa en les ma-
teixes xifres que fins fa uns anys i això no 
ha de significar un desinterès per part de la 

litat de cursar un Batxillerat Dual americà. 
L’escola Arrels-Esperança també és un dels 
centres educatius badalonins comprome-
sos amb els idiomes. Tant és així que han 
organitzat el currículum augmentant les 
hores d’anglès i en anglès que reben els 
seus alumnes, més del que marca el que 

s’estableix. Nombrosos professors natius 
imparteixen aquestes assignatures, per 
exemple, música, tecnologia o Educació 
Física. A més, Arrels ha volgut anar més 
enllà i ofereix una hora setmanal de xinès 
mandarí als alumnes de P4 fins a 6è de 
Primària.

ciutadania a aprendre idiomes. Al llarg dels 
anys, el treball del professorat de col·legis 
i instituts, en referència a l’ensenyament de 
llengües, ha evolucionat fins a situar-se en 
uns nivells altíssims. “Els nens/as surten 
molt ben preparats de l’escola. És necessari 
posar en valor el bon treball dels instituts”, 
assegura la directora de l’EOI de Badalona.
Fa ja alguns cursos que el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat va crear el 
Grup d’Experimentació per al Plurilingüis-
me (GEP), que ofereix formació AICLE, 
això és Aprenentatge integrat de Contin-
guts i Llengües Estrangeres, al professorat 
de Primària, Secundària i Formació Pro-
fessional. Aquest mètode suposa impartir 
continguts curriculars no lingüístics en 
una llengua estrangera per a facilitar a 
l’alumne la immersió en l’idioma. Alguns 
col·legis badalonins ja se sumen a aquesta 
iniciativa, com és el cas del Badalonès, que 
sistematitza les activitats AICLE en totes 
les etapes acadèmiques sense comprome-
tre l’assimilació dels continguts. A més, 
aquest centre educatiu ofereix la possibi-
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Badalona celebra 
la Setmana Europea de la Mobilitat
Amb el lema ‘Camina amb nosaltres’ 

Durant tota la setmana, Badalona s’ha 
afegit un any més a la Setmana Europea 
de la Mobilitat amb el lema ‘Camina amb 
nosaltres’.
L’Ajuntament, amb col·laboració d’altres 
entitats de la ciutat, ha programat una 
sèrie d’activitats amb l’objectiu de sensi-
bilitzar respecte de l’ús excessiu del vehi-
cle privat i per impulsar l’ús dels mitjans 
de transport sostenibles i, en particular, el 
transport públic, la bicicleta, la mobilitat 
a peu i els vehicles elèctrics.
Aquestes activitats han volgut fer palesa 
la necessitat d’un canvi dels nostres hà-
bits per assolir un desenvolupament urbà 
sostenible, sensibilitzar la ciutadania so-
bre els impactes ambientals del transport 
i reflexionar sobre com afecta la salut l’ús 
excessiu del transport motoritzat.
En aquest sentit, la regidora responsable 
de l’àrea de Mobilitat i Medi Ambient, 
Rosa Trenado, considera que “necessitem 
millorar la qualitat de l’aire que respirem a 
les nostres ciutats per això hem de fer els 

nostres desplaçaments de la manera més 
sostenible, eficient, tranquil·la i saludable 
que sigui possible. Així podrem millorar 
la nostra qualitat de vida i reduir un dels 
majors factors de risc de mort tal com ens 
indica l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS)”. Trenado creu que “Badalona no 
pot quedar-se enrere en aquest camí cap 
a un model urbà més sostenible”.
Promoció del Transport Públic, per la 
seva banda, no participarà.
L’entitat de Promoció del Transport Pú-
blic ha fet saber, a través d’un comunicat, 
que aquest any no participarà a la Set-
mana de la Mobilitat i el principal motiu 
és l’escàs impuls polític dels darrers anys 
en les polítiques de mobilitat sostenible i 
el transport públic. La PTP aprofitarà la 
setmana per fer balanç de les actuacions 
del Pla de Mobilitat Urbana, que “caduca” 
ara i farà un informe desgranat amb totes 
les fitxes del pla d’acció, la temportizació 
d’aquestes, el pressupost, l’administració 
responsable i el seu grau d’execució.
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Especialistes en el sector del transport i vehicles

Badalona duplica les accions policials 
contra les punxades de llum
Enguany, ja s’han fet 95 actuacions
La Guàrdia Urbana de Badalona i els Mossos 
d’Esquadra han realitzat en aquest 8 mesos 
de 2019 un total de 95 atestats per defrauda-
ció de fluids elèctrics. Una xifra que duplica 
la del 2018, quan van ser 47, i també supe-
ra amb molta distància les del 2017, 2016 i 
2015 que van ser de 35, 37 i 38, respecti-
vament. El regidor popular, Xavier García 
Albiol, per la seva banda, ha facilitat unes 
dades alternatives que, segons ell, pertanyen 
al departament d’Interior: “dels 342 casos de 
punxades de llum il·legals que han tingut lloc 
a Catalunya, 110 han sigut a Badalona”, ha 
afirmat Albiol, que, a més, fa responsable a 
l’alcalde de la ciutat i acusa Pastor de “mirar 
cap a un altre costat”.

Junta Local de Seguretat
L’alcalde Àlex Pastor ha recordat que 

l’augment de les actuacions policials en 
aquests casos es deu a la Junta Local de 

L’objectiu és reduir l’impacte dels episodis forts de pluja

El Servei de Manteniment i Neteja del 
clavegueram de l’Ajuntament de Bada-
lona realitza durant aquestes setmanes 
la campanya programada de neteja dels 
embornals i els treballs preventius de 
neteja del clavegueram municipal. Com 
cada any, aquestes feines s’intensifiquen 
coincidint amb els episodis d’inten-
ses pluges i per pal·liar les seves con-
seqüències.
La neteja, que combina mitjans manuals 
i vehicles específics, es fa en funció de 
les necessitats detectades per les inspec-
cions prèvies i d’una manera cíclica per 
cobrir tota la ciutat. També es distribueix 

L’Ajuntament intensifica els treballs 
de manteniment del clavegueram

Campanya d’inspecció i col·locació 
dels elements de recollida de sòlids 
flotants
Des del 15 de setembre, ja s’estan realitzant 
noves instal·lacions dels elements fixos de 
recollida de sòlids flotants dins dels col·lec-
tors per evitar el seu abocament al mar. 
Aquests elements en forma de ganxo se si-
tuen als punts d’abocament de Sant Ignasi de 
Loiola, Riera Matamoros-Carme, Torrebadal, 
Riera de Canyado i Torrent de Vallmajor. A 
més, es fa una neteja manual dels trams de 
col·lectors visitables que transcorren des de 
la connexió dels col·lectors amb l’interceptor 
de Llevant i el punt d’abocament.

Manteniment de les clavegueres

Seguretat extraordinària del passat mes de 
gener, on es va donar resposta a l’incendi 

ocorregut a Sant Roc a causa de la mani-
pulació prèvia del quadre elèctric d’un pis. 
A més, ha desmentit les dades facilitades 
pel regidor popular, que no han estat con-
firmades ni per la Conselleria d’Interior ni 
pels Mossos d’Esquadra.
Per altra banda, entre els atestats, aquells 
que corresponen a casos de persones en 
risc de vulnerabilitat econòmica s’han de-
rivat a Serveis Socials de l’Ajuntament per 
donar tasques de suport i assegurar que 
no es queden sense subministrament.
Pastor ha donat les gràcies als cossos de 
seguretat “per fer que aquesta ciutat sigui 
capdavantera a l’hora de perseguir aquests 
delictes, cosa que evidencia que tenim uns 
bons professionals en matèria de segure-
tat.” A més, ha conclòs dient que “conti-
nuarem treballant en aquesta línia”.

segons els barris amb més necessitat 
d’aquesta neteja, que es detecten mit-
jançant unes inspeccions prèvies.

Campanya d’inspecció i neteges de 
les sorreres
Com a part dels treballs que es realitzen 
dins del Servei de Manteniment i Neteja 
del clavegueram també es programen 
inspeccions de les sorreres existents a 
l’entrada de la xarxa de sanejament i es 
fan les corresponents neteja amb ma-
quinària adequada per minimitzar l’efec-
te de l’entrada de residus en episodis de 
pluja intensa.
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La temporada de platges 2019 a Badalo-
na ha estat complicada i marcada per les 
condicions meteorològiques que s’han do-
nat. Enguany, l’estiu ha estat molt calorós, 
amb dues onades de calor molt fortes (una 
d’elles es va prolongar fins a 10 dies), fet 
que va propiciar que el nombre d’usuaris 
fos molt elevat. D’altra banda, durant els 
mesos d’estiu es van patir fins a 8 episodis 
de pluges intenses. Aquest factor, entre d’al-
tres, ha marcat l’estat del mar i les banderes 
que ho senyalitzen. Durant la temporada de 
platges la bandera verda o groga s’ha hissat 
el 82% dels dies i la vermella el 18%.

Dues onades 
de calor i 
episodis de 
fortes plugesAquestes lamenten la curta temporada

L’estiu s’acaba i, amb ell, també s’acaba la 
temporada d’anar a prendre alguna cosa a 
les guinguetes de la platja de Badalona. 

Els episodis de pluja intensa han 
perjudicat a les guinguetes 

Algunes, com la situada davant del To-
rrent de Vallmajor, ja va decidir tancar els 
primers dies de setembre, però en gene-

ral les guinguetes van començar a tancar 
les seves portes la segona quinzena del 
mes.
Alguns dels treballadors d’aquestes han 
parlat amb aquest Diari, com és el cas de 
Marta, que ha afirmat que “la temporada 
ha anat molt bé, però al bon temps li va 
costar molt arribar”. I és que aquest estiu 
a Badalona ha estat marcat, especialment, 
per diversos episodis de pluges de gran 
intensitat que van provocar, a més, l’abo-
cament d’aigües residuals al mar.

Setembre inestable
Des de les diferents guinguetes coinci-
deixen en que aquest mes de setembre 
està sent molt inestable, amb temperatu-
res que varien d’un dia a un altre i no es-
pecialment calorós. Això, sumat als epi-
sodis de forta pluja d’aquests 3 mesos, 
han fet d’aquest estiu, una estació curta. 
Cap a finals de setembre, tots els establi-
ments quedaran desmuntats de la platja 
de Badalona fins l’any que ve. 

Foto: Ángela Vázquez
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El Casal d’Avis Antònia Boada, de Bufalà, 
es troba tancat des d’ahir per la tarda degut 
a la caiguda d’un fals sostre al cap d’una 
senyora, quan aquesta realitzava una de 
les sessions de ball amb més usuaris del 
Casal. Al caure un tros del sostre també va 
caure pladur, provocant una ferida al cap de 
l’afectada que li van tancar amb punts. 
Aparentment, el centre mai havia detectat 
problemes de goteres o humitats, però els 
tècnics que van acudir al lloc han comuni-
cat que el sostre pateix deficiències en la 
construcció.
Avui, els mateixos tècnics continuen revi-
sant el sostre del casal per valorar els pos-
sibles danys de l’estructura.

Tancat el Casal 
d’Avis de Bufalà 
després de caure 
el fals sostre i ferir 
una àvia

La Federació de Dones de Badalona 
organitza avui, a les 20.30h, a la plaça 
de la Vila, una manifestació nocturna i 
declaren una emergència feminista. Di-
versos col·lectius han fet una crida per 

CONVOCADA PER AVUI LA ‘NIT LILA’

BREUS

prendre els carrers i alçar la veu contra 
la “pederàstia, la tracta, les desapari-
cions, els assassinats, les amenaces i 
les violacions”. Per la seva banda, Bloc 
Violeta convoca a les 21h a Torre Mena.

L’assaig “Porta una Espelma” és la inicia-
tiva que els Castellers de Badalona convo-
quen per avui, a partir de les 19h, per de-
nunciar la situació en que han d’assajar. La 
Colla Micaco va deixar el seu local al febrer, 

ELS CASTELLERS DE BADALONA CONTINUEN DENUNCIANT 
LA SEVA SITUACIÓ

per passar a assajar a la plaça de la Vila i 
acabar finalment al Mercat Maignon. Des-
près de 7 mesos, però, aquests continuen 
sense llum ni aigua, la qual cosa suposa 
un problema greu de seguretat.

LES OBRES DEL CARRER GENERAL WEYLER S’ALLARGARAN 8 MESOS 

Dilluns es van iniciar les obres de remo-
delació del carrer General Weyler entre 
l’avinguda Salvador Espriu i l’avinguda 
del Marquès de Mont-Roig per tal de 
millorar l’accessibilitat dels vianants i els 
serveis urbans. Els treballs formen part 
del “Programa d’actuacions de cohesió 
territorial” de l’AMB i tenen un cost total 
de 775.000 euros.

Se celebrarà una màster class de zumba

Badalona lluitarà per 
l’Abril aquest diumenge

La lluita d’Abril continua. Aquesta petita ba-
dalonina té 3 anys i porta des dels 10 me-
sos convivint amb tractaments, fisioteràpies 
i visites a hospitals. “El nostre objectiu 
és Boston”, ha explicat el seu pare, Jesús 
Merino, a aquest Diari. “Mentre perseguim 
aquest objectiu, anem organitzant activitats 
a través de l’associació que hem creat per 
recaptar tots els fons possibles per la inves-
tigació d’aquesta malaltia”.
Per això, aquest diumenge, 22 de setembre, 
el col·legi Bufalà, al carrer Molí de la Torre, 
acollirà una master class de zumba obert a 
tothom qui vulgui participar. El preu serà de 

10 euros (gratis pels menors de 12 anys) i 
el benefici íntegre anirà destinat per la lluita 
d’Abril i la investigació de la seva malaltia, 
la Paraparesia Espàstica Tipus 52 (SPG52).
En aquesta iniciativa col·laboraran Duet 
Esports Magic de Badalona i Santa Coloma 
de Gramenet, Laredo Fruits, el Restaurant 
Solera Vilafranca, Animacions Panfleta i 
Endermar. A més, hi haurà regals com 1 
samarreta tècnica, beguda, fruita i un sor-
teig, per una banda, d’un mes gratis al Duet 
Sports Magic Badalona i d’una samarreta 
oficial de zumba signada per Jessica Expó-
sito, la coneguda instructora de zumba.

Divendres que ve, nova jornada de donació de sang

Badalona continua la tasca de donació de 
sang. Aquest cop serà el proper divendres 
27 de setembre quan el CAP de Nova Llore-
da acollirà una nova jornada de donació de 
sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits 
amb la col·laboració de BSA. 
L’activitat, com sempre, estarà oberta a to-

Continuen les donacions 
de sang a Lloreda

tes les persones que hi vulguin col·laborar 
(ciutadania i professionals del centre) i es 
durà a terme de 10 a 15 hores. Es tracta 
de la quarta jornada de donació de sang 
d’aquest any en un dels centres gestionats 
per BSA.
El passat 4 de setembre ja es va organit-

zar una altra jornada de donació de sang a 
l’Hospital Municipal de Badalona. Aquesta 
és, per tant, una activitat que s’organitza a la 
ciutat cada pocs dies i compta amb una alta 
participació dels veïns i veïnes badalonins.
Continua necessitant-se sang 
A Catalunya calen cada dia 1.000 do-
nacions per atendre les necessitats dels 
malalts, ja que aquesta, malgrat els avenços 
científics i tecnològics, no es pot fabricar. A 
més, abans de complir els 75 anys, més del 
70% de la població necessitarà rebre sang 
o productes derivats. 
Com sempre, els únics requisits seran ser 
major d’edat, pesar 50 quilos o més i, en 
cas de ser dona, no estar embarassada. 
El CAP Nova Lloreda (Avinguda de Catalun-
ya, 62-64) és un dels 16 centres gestionats 
per Badalona Serveis Assistencials, una 
organització municipal que presta serveis 
integrals de salut i atenció a la dependència. 
Amb 1.500 professionals, BSA dona cober-
tura a una població de referència d’unes 
429.000 persones del Barcelonès Nord i el 
Baix Maresme. 

CAP de Nova Lloreda

“La meva filla gran estudia a aquest col·legi 
i ens han obert les portes per organitzar això 
i continuar lluitant”, assegura Jesús, qui té 
l’únic objectiu d’assolir una millor qualitat 

de vida per, no només la seva filla, sinó 
també per tots els que venen darrere.
Les portes del col·legi Bufalà s’obriran a les 
10 i la màster class començarà a les 11.
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Els comerciants preparen 
la Fira del Comerç de la Tardor
Les actuacions musicals i de ball agafaran protagonisme

Els dies 27,28 i 29 de setembre, la Plaça 
Pompeu Fabra de Badalona acollirà la 3a 
edició de la Fira del Comerç o Fira de Tar-

dor, on el comerç local badaloní tindrà el 
protagonisme.
L’esdeveniment, a càrrec d’Enter Global 

Foto: Arxiu

Events, juntament amb la Federació d’Asso-
ciacions de Comerciants de Badalona, ja es 
troba encetant els preparatius. En aquesta 
edició, com en les anteriors, podrem trobar 
productes d’outlet i temporada, a més de di-
ferents mostres de menjar o demostracions 
i exposicions.
La música també tindrà cabuda, amb espec-
tacles musicals, dansa i exhibicions.

L’horari previst és el següent:
• Divendres 27 de setembre: 
de 16.00h a 20.30h.

• Dissabte 28 de setembre: 
de 10.00h a 20.30h.

• Diumenge 29 de setembre: 
de 10.00h a 14.30h.

Els comerciants de Badalona que vulguin 
participar poden posar-se en contacte amb 
els telèfons 673 742 140/ 628 562 561 on 
els informaran de les condicions.

“Volem gent que s’interessi per organitzar di-
ferents activitats al barri”, ha assegurat Lidia 
Solé, la presidenta de l’Associació a aquest 
Diari.  A Bufalà des de fa 6 anys existeix una 
comissió de festes, on hi col·laboren dife-
rents entitats com son l’ABB de bàsquet, Bu-
falà Comerç, Mijac de la Parròquia de Sant 
Francesc d’Assis, la residència Parc Serenti-
ll, Gimnàs 7 de fitness,  el Centro Aragonés i 
l’ associació de veïns de Bufalà al capdavant. 
A més d’això, l’AVV de Bufalà durant tot l’any 
organitza actes tradicionals com son la Cas-
tanyada, el nadal o sant Jordi. “Necessitem 
mans” diu la Lidia.  L’any passat per primer 
cop al barri van preparar unes Jornades 
d’Igualtat que van durar tot un mes i gràcies 
a la implicació de molta gent i entitats que 
van oferir activitats es va poder dur a terme. 
La Lidia ens assegura que aquest any la idea 
és repetir.  Com a novetat estan treballant per 
organitzar una jornada sobre Salut Mental. 
Si vols col·laborar amb ells, només cal que 
et possis en contacte per correu electrònic  a 
avvbufala@gmail.com   

L’Associació 
de veïns de 
Bufalà busca 
voluntaris 
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El Tanatori de Badalona ha presentat la 
quarta edició del cicle “La història de 
Badalona a través dels seus personatges 
cèlebres”, una nova conferència que vol 
recordar el paper essencial d’alguns dels 
mestres més reconeguts del passat a la 
ciutat. En aquesta ocasió, coincidint amb 
la reincorporació a l’escola i a la feina, 
s’ha volgut fer un recopilatori de les 
personalitats que van marcar un abans 
i un després en el món de l’educació a 
Badalona, passant per la seva trajectòria 
professional i fent un repàs de les se-
ves obres artístiques més importants. 
Es tracta dels reconeguts Antoni Bori, 
Joaquima Minguella i Teresa Lleal, tres 
professionals i models a seguir pels 
badalonins i badalonines.  L’acte, cele-
brat aquest dijous a càrrec de Margarida 
Abras, directora del Museu de Badalona, 
forma part de la iniciativa que va co-
mençar a impulsar PFB-Serveis Fune-
raris en el marc del 15è aniversari del 
Tanatori de Badalona.

Els mestres Bori, 
Minguella i Lleal, 
protagonistes en el 
cicle que organitza 
PFB-Serveis FunerarisL’obra “L’habitació del costat” obrirà el teló del Zorrilla

El pròxim divendres, 27 de setembre, co-
mençarà la temporada teatral del darrer 
trimestre de l’any, que s’allagarà fins Nadal, 
als tres teatres municipals de Badalona. La 
primera obra que serà representada, al tea-
tre Zorrilla, serà “L’habitació del costat”. Es 
tracta d’una peça victoriana escrita el segle 
XXI. Sarah Ruhl traça un pont per imagi-
nar, des dels nostres dies, la revolució que 

Comença la temporada de tardor 
dels teatres municipals de Badalona

van suposar invents com l’electricitat i, de 
retruc, l’aparició del primer vibrador. Eren 
temps en què la ciència i la medicina aviat 
ho tenien resolt: si una dona patia qualsevol 
mal: histèria, ben fàcil. El tractament, teràpia 
elèctrica, és a dir, provocar-los orgasmes. 
Eren temps, en definitiva, en què malgrat 
l’arribada de l’electricitat, la ciència i la me-
dicina encara vivien a les fosques pel que 

fa a la sexualitat femenina, incapaces de 
concebre que una dona pogués gaudir més 
enllà de complir amb el seu deure d’engen-
drar. A l’escenari del Zorrilla pujaran els ac-
tors i actrius Ivan Benet, Carlota Olcina, Pol 
López, Mireia Aixalà, Queco Novell, Adeline
Flaun i Marcià Cisteró. Podeu consultar tota 
la programació teatral de tardor al web del 
teatre Zorrilla, www.teatrezorrilla.cat.

Imatge de la representació “L’habitació del costat”

Grup La Pau supera els 800.000 euros 
de facturació en serveis preventius
La cooperativa badalonina ha cobert més de 1.500 esdeveniments

Grup La Pau -cooperativa que presta servei 
de transport sanitari, adaptat i serveis pre-
ventius- ha superat els 800.000 euros de 
facturació en serveis preventius, front als 
60.000 euros facturats l’any 2010.
 La companyia ha experimentat en l’última 
dècada un creixement exponencial, per la 
seva decidida aposta en la prestació de ser-
veis preventius en esdeveniments  públics i 

privats, com els festivals de música, que re-
quereixen la presència obligatòria de serveis 
sanitaris arran de la concentració d’una gran 
multitud de públic, juntament amb la peri-
llositat de l’esdeveniment i la presència de 
col·lectius vulnerables en un mateix recinte.
 “El creixement de l’àrea de serveis preven-
tius respon a l’estratègia de la cooperativa, 
que va decidir al 2010 apostar per la pres-

tació de serveis sanitaris en aquest tipus 
d’esdeveniments”, recalquen des del grup. 
“La previsió és arribar a 1 milió d’euros de 
facturació l’any 2020”.

Primavera Sound, Sónar o Circuit Fes-
tival
La cooperativa badalonina, pionera en els 
serveis d’autoprotecció i resolució d’emer-
gències sanitàries, ha cobert aquest any més 
de 1.500 esdeveniments, entre els quals 
destaquen el Primavera Sound, el Sónar, el 
Festival Bioritme, el Circuit Festival, les San-
tes de Mataró, els World Roller Games o la 
Fira d’abril de Barcelona. “La clau de l’èxit rau 
en el coneixement i adaptació a l’entorn i la 
naturalesa de cada un dels esdeveniments”, 
comenten els responsables dels serveis pre-
ventius de la companyia. “Analitzem tots els 
possibles riscos i oferim una ràpida resposta 
per a cadascuna de les necessitats, resolent 
in situ o efectuant el trasllat immediat a ur-
gències en cas de diagnòstic o tractament 
hospitalari”.

Aquest diumenge, 22 de setembre, tothom 
qui vulgui podrà gaudir del taller “Aromes 
vegetals poc habituals” dins de les activitats 
de la Jugatecambiental al parc de Can Solei 
i de Ca l’Arnús, entre les 11.30h i les 14h. 
Els participants en aquesta activitat podran 
fer saquets d’olors amb plantes aromàtiques 
del nostre entorn més i s’aprendrà a conèixer 
les plantes aromàtiques que hi ha al parc. Al 
Taller també hi haurà nombroses activitats a 
l’espai de joc i descoberta on, les persones 
assistents i, especialment els més petits, hi 
trobaran espais on pintar, construir i jugar en 
contacte amb la natura. La Jugatecambiental 
del parc de Can Solei i de ca l’Arnús deixa 
l’espai de la glorieta i, a partir d’ara, es tro-
barà al jardí de la Casa Clara, l’edifici situat a 
la part alta del parc, just sota el llac.

Aquest diumenge, 
Jugatecambiental 
a Can Solei i Ca 
l’Arnús 
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La Penya Fotogràfica ha fet fotos de l’embarcació badalonina

L’espectacle tindrà lloc a la Parròquia Pares Carmelites

El Quext Ciutat de Badalona celebra 
els seus 90 anys amb una exposició

La sarsuela «Cançó d’Amor i de 
Guerra» arribarà a Badalona

L’Associació d’Amics del Quetx Ciutat Bada-
lona i l’Agrupació Penya Fotogràfica de Ba-
dalona han col·laborat en la producció d’una 
exposició que es podrà veure a l’aparcament 
del Viver fins el dijous 31 d’octubre, en l’horari 
de servei de l’estacionament. La iniciativa es 
vincula amb l’aniversari dels 90 anys del bas-
timent del quetx Ciutat Badalona, concebuda 
des de Marina de Badalona, empresa pública 

L’Orfeó Badaloní portarà la sarsuela Cançó 
d’Amor i de Guerra amb la formació coral 
Da Capo BCN. Serà dissabte, 28 de setem-
bre, a les 20:15h, a la Parròquia dels Pares 
Carmelistes, al carrer Sant Miquel del Cen-
tre de Badalona. La sarsuela és una de les 
peces més grans i emblemàtiques de la líri-
ca catalana. De fet, Cançó d’amor i de gue-
rra és la sarsuela catalana més coneguda. 
Composta per Rafael Martínez Valls, es va 
estrenar el 1926 i ara s’hi sumen dos frag-
ments musicals inèdits, no inclosos en la 

Imatge del vaixell Quext Ciutat de Badalona

que gestiona el Port i que és propietària del 
vaixell des del 2006, com una oportunitat 
per implementar diferents projectes de difu-
sió, acostament, promoció i pedagogia dels 
valors de la navegació tradicional a sectors 
als que d’entrada aquest acostament es nega 
perquè es percep llunyà i elitista. L’Associació 
d’Amics del Quetx Ciutat Badalona és l’entitat 
de persones voluntàries impulsada el 2011 

partitura publicada en els anys 30 del segle 
passat. L’obra, que va ser molt popular tot i 
ser prohibida inicialment per la censura, és 
un cant a la llibertat, a l’amor, la igualtat i la 
fraternitat i contra la guerra, situat en terres 
catalanes i amb el simbòlic Canigó de fons. 
El darrer enregistrament de Cançó d’Amor i 
de Guerra es va fer l’any 1974 amb Montse-
rrat Caballé, Josep Carreras i Vicenç Sar-
dinero en els papers protagonistes i l’Orfeó 
Gracienc a les parts corals, sota la direcció 
d’Antoni Ros-Marbà.

BREUS

La ciutat de Badalona tornarà a parti-
cipar en el festival d’arquitectura 48h 
Open House BCN, que se celebrarà 
els dies 26 i 27 d’octubre. Aques-
ta activitat és possible gràcies a les 
més de 1000 persones voluntàries 
i col·laboradores que s’impliquen 
amb l’arquitectura, l’urbanisme i el 
disseny de la ciutat per mostrar-la 
al públic. És per això que es fa una 
crida a la ciutadania colomenca a 
gaudir d’aquest projecte de ciutat que 
reconeix l’arquitectura com un tret 
cultural i a participar-hi també com a 
persones voluntàries per a les diver-
ses tasques d’acompanyament i aten-
ció. Més informació i inscripcions: 
www.48hopenhousebarcelona.org

VOLUNTARIAT BADALONÍ PER A 
LA DESENA EDICIÓ DEL FESTI-
VAL OPEN HOUSE

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“ESTELS, ERMITES I ESGLE-
SIOLES DE LA SERRALADA DE 
MARINA”

El Musue de Badalona inaugurarà una 
nova mostra, el dijous 26 de setembre. 
Es tracta d’una visió inèdita del patri-
moni religiós, arquitectònic i cultural 
de la Serralada de Marina a través de 
la mirada artística del fotògraf Mariano 
Pagès. Els estels són el fil conductor 
de les 26 imatges que integren aquesta 
exposició –totes fetes durant la nit i, 
sovint, en condicions de foscor total–, 
unes instantànies de singular bellesa 
que ens fan descobrir la inestimable 
riquesa patrimonial que amaga el nos-
tre entorn natural. L’exposició podrà 
visitar-se fins el 3 de novembre.

des de Marina de Badalona a partir de la que 
es promou aquest acostament al mar des de 
diferents graus d’implicació, com la formació 
de tripulació voluntària, com a protagonistes 
del manteniment menor, amb projectes de 
reconstrucció d’elements patrimonials, amb 
l’impuls del grup musical Cantaquetx.

Aniversari amb caire solidari
Els actes de l’aniversari volien tenir també una 
vessant solidària que s’ha lligat amb el Rep-
te Metàstasi de l’IRB (Institut de la Recerca 
Biomèdica) de Barcelona per sumar persones 
i institucions en la recerca contra la metàstasi, 
a partir d’iniciatives i propostes que n’aportin 
recursos. Com? Tot patrocinant amb un dona-
tiu mínim de 50€ la fotografia que més agradi 
de l’exposició. Es tracta de triar una de les fo-
tografies, fer l’aportació i obtenir una còpia de 
la imatge triada. La totalitat de la recaptació es 
lliurarà al IRB en suport d’aquest repte.
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La Penya arriba al tram final de la pretemporada
amb l’aspecte defensiu com a principal preocupació
En els sis partits que ha jugat ha encaixat 91,1 punts de mitjana

El jove Arturs Zagars, contra l’Andorra. / David Grau - CJB

El Joventut ha tancat aquesta setmana el ca-
pítol d’amistosos enfrontant-se al Morabanc 
Andorra i al Retabet Bilbao, que enguany, amb 
Àlex Mumbrú a la banqueta, torna a la Lliga 
ACB. Dos nous tests que s’han saldat amb 
derrota i que han deixat en números vermells 
el balanç final dels verd-i-negres en la fase 
de preparació (1-5). Més enllà dels resultats, 
però, la principal preocupació que deixen 
aquests primers partits és la fragilitat defensi-
va de l’equip, que ha encaixat massa punts al 
darrera. Els de Carles Duran han disputat cinc 
amistosos i les semifinals de la Lliga Catalana 
contra el Barça, i la mitjana de punts encaixats 
s’ha enfilat fins als 91,1. Una xifra desmesura-
da que cal rebaixar quan comenci la competi-
ció de veritat.
Els dos darrers tests de pretemporada han 
estat paradigmàtics pel que fa a aquests pro-
blemes al darrera. Dimecres passat, davant 
del Bilbao, els badalonins ja van encaixar 30 
punts en el primer quart i això els va fer anar 
sempre a remolc en el marcador, per acabar 
perdent per 90-73. Un fet que també va suc-

ceir a Andorra contra el Morabanc: 27-20 al 
primer quart i tot el partit per sota (90-80 al 
final del matx). 
Tancar aquesta fuita d’aigua és fonamental 
quan falta una setmana perquè comenci l’ACB, 
que es presenta aquest divendres a Madrid 
amb un acte on hi serà el capità Albert Ventura. 

Els de Carles Duran han 
disputat cinc amistosos i 
les semifinals de la Lliga 
Catalana amb només 
una victòria, contra el 
Manresa a Sant Julià de 
Vilatorta 

Andorra (90-80) i Bilbao 
(90-73) han estat 
els darrers rivals del 
Joventut, que divendres 
vinent debutarà a l’ACB 
contra el Madrid a 
l’Olímpic

La Penya debutarà divendres vinent a l’Olím-
pic contra el Madrid i la bona imatge exhibida 
davant del Barça a les semifinals de la Lliga 
Catalana, on es va competir de tu a tu amb un 
equip sobre el paper molt superior, ha de ser 
el far a seguir. S’acaba el període de proves i a 
partir d’ara els resultats ja comptaran.  

Els Campionats de Catalunya Júnior Pre-
ferent van tenir una estrena molt especial 
a la Ciutat Esportiva de Blanes. Tots els 
equips participants s’hi van aplegar per 
disputar-hi la primera jornada de lliga, 
l’Open Day, en una nova iniciativa engega-
da per la Federació Catalana. El júnior de 
la Penya es va enfrontar a l’Hospitalet i va 
protagonitzar un dels grans partits del cap 
de setmana, que es va resoldre a favor dels 
verd-i-negres després de dues pòrrogues 
(71-61). Iker Montero (21 punts) i Adrià 
Domènech (16) van liderar l’equip de Marc 
Calderón. 

El júnior tomba 
l’Hospitalet a 
l’Open Day
de BlanesL’escorta eslovè ha fet 20,3 punts per partit en la pretemporada

La pretemporada ha deixat ben clar que 
Klemen Prepelic serà un dels nous refe-
rents ofensius de la Penya 2019/2020, 

Klemen Prepelic es postula
com a nou referent ofensiu

agafant el relleu de l’argentí Nico Lapro-
vittola, que el curs passat va acabar com 
a màxim encistellador de la Lliga Ende-

sa. El jugador cedit pel Real Madrid té 
molts punts a les mans i ho ha demos-
trat en aquesta fase de preparació, sent 
el màxim anotador amb 20,3 punts per 
partit. 
El seu sostre van ser els 33 punts que va 
clavar al BAXI Manresa a Sant Julià de 
Vilatorta, en l’única victòria dels verd-i-
negres a la pretemporada (91-96), men-
tre que els seus dos pitjors partits han 
estat els dos últims, contra l’Andorra (11 
punts i 3/12 tirs de camp) i el Bilbao 
(15), on va acabar desqualificat. Davant 
del Barça, a la Lliga Catalana, en va ano-
tar 19, mentre que en els altres dos amis-
tosos va estar per sobre de la vintena: 24 
contra el Manresa a Artés i 20 davant del 
Saragossa a Montsó. En alguns moments 
d’aquesta pretemporada, però, l’escorta 
eslovè ha estat massa sol en l’anotació i 
és clau que altres jugadors facin un pas 
endavant. La Penya necessita sumar més 
amenaces ofensives per poder afrontar el 
nou curs amb les màximes garanties. 

Klemen Prepelic. / David Grau - CJB

Una imatge del partit inaugural de la lliga dis-
putat a la Ciutat Esportiva de Blanes. / FCBQ
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Fotos ja a les pistes laterals
Si hi ha alguna cosa que serveix com a 
publicitat real són els fets. I és un fet que 
històricament a la Penya s’està treballant 
molt bé amb el bàsquet base i que, per 
això, n’han sortit tants i tants jugadors 
per NBA, Eurolliga, ACB o per diferents 
categories. Es formen jugadors i perso-
nes. Però ara que hi ha hagut una foto-

grafia on els tres exPenya Ricky, Rudy 
i Ribas han estat campions del món 
això s’ha d’explotar al màxim perquè tot 
aquell nen que vingui a jugar al Palau 
Olímpic, que vingui a les pistes laterals, 
sàpiga que al seu dia van passar per 
allà, moltes hores, els futurs campions 
del món

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Canonge Baranera, 45
08911 Badalona

elvermut45@gmail.com
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 UN 2019 FARCIT D’ÈXITS

El 2019 ha estat un any espectacular per 
al bàsquet estatal a nivell de seleccions. 
L’equip femení també va conquerir l’or 
a l’Europeu de Sèrbia i en les catego-
ries de formació han arribat un munt de 
medalles. Una d’elles, l’or a l’Europeu 
sub-16, també va tenir accent verd-i-
negre, amb Dani Miret a la banqueta 

i dos jugadors a l’equip, Iker Montero 
i Guillem Vázquez. Els de Miret es van 
imposar a França en la final del torneig 
(61-70), que va tenir lloc a Udine (Itàlia). 
A més, tampoc no podem oblidar la plata 
assolida per España a l’Europeu sub-20, 
amb Joel Parra, Pep Busquets, Dídac 
Cuevas i Arnau Parrado a l’equip. 

El planter de la Penya és d’or
Ricky, MVP del torneig, Rudy i Pau Ribas, campions del món amb la selecció

Rudy, Pau Ribas i Ricky, amb la copa de campions del món. / @Penya1930

Fa més d’una dècada van formar part d’aque-
lla Penya d’Aíto que va fer xalar de valent 
l’afició verd-i-negra. Un equip irrepetible que 
el 2008 va conquertir la Copa del Rei a Vi-
tòria i la Copa ULEB (actual Eurocup) a Torí i 
que ho va fer amb tres joves de la casa com 
a peces clau. Rudy Fernández, Ricky Ru-
bio i Pau Ribas, la Triple R, eren l’emblema 
d’aquell Joventut. Tres joves fets a casa que 
triomfaven vestits de verd-i-negre i que re-
vindicaven, una vegada més, el bàsquet base 

El base d’El Masnou ha 
protagonitzat un Mundial 
per emmarcar, amb
16,4 punts, 6 
assistències, 4,6 rebots 
i 17,5 de valoració 
per partit

amb una actuació per emmarcar (16,4 punts, 
6 assistències, 4,6 rebots i 17,5 de valoració 
per partit). Números que li han valgut aixecar 
també el trofeu d’MVP del campionat. Els 
seus dos companys a l’escola verd-i-negra, 
però, no s’han pas quedat enrere. El torneig 
de Rudy també ha estat espectacular, amb 
dobles figures en la final, mentre que Pau 
Ribas ha exercit de recanvi de luxe sortint 
des de la banqueta i sumant sempre en posi-
tiu. Tres autèntics “cracks” amb ADN Penya 
i l’enèsim exemple d’un model d’èxit, el de 
l’inesgotable factoria verd-i-negra.  

de la Penya. Després el destí va separar els 
seus camins, però el Mundial de la Xina els 
ha tornat a reunir, ara amb la selecció espan-
yola, per seguir triomfant i posar el planter 
del Joventut al cim del món. Peces clau per a 
Sergio Scariolo, Ricky, Rudy i Pau Ribas han 
estat decisius per assolir l’or. Una nova gesta, 
13 anys després del Mundial del 2006, que 
corona aquesta generació de jugadors, amb 
menció especial per a un Ricky Rubio que, 
en plena maduresa, ha enlluernat tothom 

El Prat cedeix el títol de la Lliga Catalana
just abans d’encetar el curs a la LEB Plata
Els de Dani Miret s’estrenen aquest diumenge a la pista del Benicarló 

La plantilla del Prat, durant la Final a 4 de la Lliga Catalana LEB / Enjuanes & Puertas (FCBQ)

El CB Prat no va poder revalidar títol en 
la lliga Catalana LEB. En la gran final, que 
es va jugar diumenge passat al pavelló 
Barris Nord de Lleida, els de Dani Miret 

van caure per 68-76 davant del Pardinyes i 
es van quedar sense conquerir el que hau-
ria estat el seu cinquè títol consecutiu en 
aquesta competició. L’escorta Adrià Duch 

(21 punts) i el nord-americà Wendell Da-
vis (28 de valoració) van ser els botxins 
dels Potablava, on Leo Cizmic (18 punts), 
Marc Sesé (14) i Marc Blanch (13) van ser 
els homes més destacats en atac. En se-
mifinals, els de Dani Miret s’havien desfet 
de l’Hospitalet (97-82). Acabada la Lliga 

Catalana, el Prat afronta aquest cap de 
setmana el debut a la LEB Plata. El primer 
compromís serà a la pista del Benicarló, 
aquest diumenge a les 6 de la tarda, amb 
l’objectiu de començar el curs amb bon 
peu. Els pratencs estan enquadrats en el 
grup Est. 
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LA PRÈVIA 5a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 22 de setembre. 17 hores

Guanyar o guanyar

BADALONA LLEIDA

POSICIÓ 20è
2 Partits a casa G 0  E 0  P 2

Gols a casa Marcats 0 Rebuts 3
Entrenador Juanma Pons.

POSICIÓ 3er
2 Partits a fora G 2  E 0  P 0

Gols a fora Marcats 3  Rebuts 1
Entrenador Manuel Casas, Molo.

Foto: Eloy Molina.

Després de viure el pitjor primer mes de 
lliga en les setze temporades que fa que 
competeix a segona B, amb quatre derro-
tes en quatre partits i zero gols marcats, el 
CF Badalona rebrà aquest diumenge, a les 
cinc de la tarda, el Lleida Esportiu a l’Es-

 Cornellà 1 - Badalona 0

 València B 0 -  La Nucía 0

 Llagostera 0 -  Vila-real B  3

 Barcelona B 2 -  Prat 2

 Ebro 0  -  Gimnàstic 2

 Andorra 3 - Ejea 0

 Lleida 2 -  Espanyol B 1

 Oriola  -  At. Llevant (ajornat)

 Castelló 1 -  Olot 0

 Hércules 0 -  Sabadell 2

Resultats Jornada 4 Propera Jornada

 Badalona - Lleida

 Vila-real B -  Barcelona B

 At. Llevant -  Llagostera

 Gimnàstic -  Cornellà

 Prat -  Andorra

 Ejea - Ebro

 Olot   -  València B

 Sabadell   -  La Nucía

 Espanyol B -  Castelló

 Hércules -  Oriola

01

CORNELLÀ  -  BADALONA

Cornellà:  Ramon, Óscar Prats, Baro, Javi Ji-
ménez, Fall, Eloy, Fer Pina, Leo (Guzmán, 62‘), 
Mario Robles, Pablo Fernández (Nana, 83‘) i Be-
cerra (Esteve, 71‘)..

Badalona: Morales; Iván Malón, Robusté, Pe-
lón (Máyor, 71‘), Moyano, Valentín (Chema Mo-
reno, 46‘); Robert Simón, Marc Carbó, Suárez 
(Cris Montes, 62‘), Toledo; Pallarés.

Gols: 1-0 (38‘) Pablo Fernández.

Àrbitre: N Raúl González Francés (comitè de 
Las Palmas). Targetes a Óscar Prats, Becerra, 
Fall, Eloy i Robusté.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Vila-real B 12 9 3
 2. Andorra 9 8 2
 3. Lleida 9 5 4
 4. Castelló 8 6 3
 5. La Nucía 8 4 1
 6. Ejea 7 7 5
 7. Sabadell 7 4 3
 8. Llagostera 7 7 7
 9. Barcelona B 5 6 5
 10. Espanyol B 5 5 4
 11. Cornellà 5 4 4
 12. Olot 4 2 3
13. Ebro 4 1 3
 14. Gimnàstic 4 5 8
 15. Prat 3 5 6
 16. At. Llevant 3 3 4
 17. València B 3 3 4
 18. Hércules 1 2 6
 19. Oriola 1 2 7
 20. Badalona 0 0 6

En l’inici de la seva quarta temporada en 
el CF Badalona, Miquel Robusté està vi-
vint un moment especialment difícil. La 
veu del veterà central, de 34 anys, es fa 
escoltar especialment quan l’equip esca-
pulat necessita sortir d’una situació com 
l’actual.

- Què està passant?
- És futbol... No ho hem fet tan malament 
com per tenir zero punts. Ens està faltant 
gol i, a més, evitar que ens marquin amb 
la facilitat amb què ho estan fent. El Cor-
nellà, amb molt poca cosa, després que 
tinguéssim el partit a les nostres mans i 
que disposéssim d’ocasions clares, ens va 
fer el gol. En un moment com aquest, et 
passen totes les coses dolentes.

- El mal moment ha arribat en l’inici 
de la lliga. Fins a quin punt això els 
pot generar desconfiança en el pro-
jecte?
- Després d’un mes i mig de pretempo-
rada, en què treballes intensament per 
començar bé, és complicat acceptar una 
cosa així. Quan arribi la primera victòria, 
ens tranquil·litzarem. De moment, és difí-
cil. Hi ha nervis, com és lògic. Però estem 
treballant bé. Crec que no hem de pensar 
que tenim zero punts i desconnectar. Si 
no, és dur.

- Recorda haver viscut un inici de 
lliga com aquest en la seva carrera?
- No, no m’hi havia trobat. He viscut situa-
cions en què els meus equips han estat en 
zona de descens, però ha estat enmig de 
la temporada. El millor és, precisament, 
que ens ha passat al principi, perquè te-
nim molt de temps per a reaccionar. Hi ha 
equip per a poder salvar-nos. Perquè ara 
l’objectiu és salvar la categoria.

- Com està el vestidor?
- Fotut. Ningú s’esperava això. El futbol 
està sent cruel amb nosaltres. Però hem 
de ser forts. En moments difícils com 

Miquel Robusté: “Ara l’objectiu 
és salvar la categoria”

Foto: Eloy Molina

aquest és quan es veuen com són els ju-
gadors. N’hem d’aprendre: si ens en sor-
tim, sortirem reforçats d’aquesta situació.

- Vostè, Morales, Moyano, Valentín, 
Toledo, Carbó i Robert segueixen de 
la temporada passada i, enguany, es-
tan tenint molts minuts. Com explica 
una davallada com aquesta? Es pot 
pensar que el nivell de les noves in-
corporacions no és el dels jugadors 
que han marxat?
- No, no penso que sigui així. Crec més 
que estem en una dinàmica molt dolenta. 
Contra el Barça B ens va pesar el gol ma-
tiner que vam encaixar, però no vam fer un 
mal partit. A Andorra la primera part va ser 

igualada i no vam merèixer perdre, igual 
que contra l’Ebro, a casa. I a Cornellà em 
sembla que vam fer un partit molt seriós, 
adaptant-nos al terreny de joc. Però quan 
estàs així, tot surt malament. Hem de des-
connectar i evitar la pressió.

- Va ser titular les dues primeres 
jornades en la seva posició, a l’eix 
defensiu, va seure a la banqueta en 
el partit contra l’Ebro i, finalment, va 
jugar en el mig del camp a Cornellà. 
Com està vivint aquests canvis?
- Estic disponible per al que faci falta. 
L’entrenador treu l’onze que creu més 
oportú. A Cornellà vaig ajudar l’equip tant 
com vaig poder, la llàstima és que tot ens 

va anar malament.

- Què els transmet Juanma Pons? Qui-
na és la idea de joc?
- És molt competitiu, ens transmet intensi-
tat. A casa, on tenim un terreny de joc molt 
gran, vol que tinguem la pilota, que tre-
ballem les línies de passada i que siguem 
atrevits. Fora de casa, treballa molt bé els 
partits, en funció del rival i del terreny de 
joc que hàgem de trobar.

- I diumenge arriba el Lleida. Com ho veu?
- No hi ha cap rival que sigui fàcil a segona 
B. La temporada passada, per exemple, ens 
va anar millor amb els equips de dalt que no 
pas amb els de baix.

Després de quatre 
derrotes en quatre 
partits, i sense cap gol 
a favor, el Badalona 
necessita urgentment 
una victòria

L’equip de Juanma 
Pons no ha estat 
inferior als seus rivals 
però es troba en una 
dinàmica en què tot li 
surt malament

“No ho hem fet tan 
malament com per 
tenir zero punts. Ens 
falta gol i evitar que 
ens marquin amb tanta 
facilitat”

“És complicat acceptar 
un inici així. Crec que 
no hem de pensar 
que tenim zero punts i 
desconnectar”

“En moments difícils 
com aquest és quan 
es veuen com són 
els jugadors. N’hem 
d’aprendre”

tadi. La urgència de victòria és inevitable, 
no val una altra cosa que no siguin els tres 
punts per normalitzar la situació. El pro-
jecte de Juanma Pons necessita, després 
de 360 minuts de lliga sense res a cele-
brar, d’una glopada d’oxigen que el faci 

sobreviure. El joc que ha fet l’equip amb el 
tècnic madrileny a la banqueta no ha estat, 
en tot cas, tan dolent com perquè, després 
de quatre partits, hagi caigut a la cua de la 
classificació amb zero punts. De fet, cap 
dels quatre equips amb què ha perdut no 
ha estat clarament superior al Badalona, 
però el futbol ha estat cruel i ha empès els 
escapulats a una dinàmica molt negativa.
Enmig de tot plegat arriba el Lleida, el 
tercer classificat, amb nou punts al sarró 
i dues victòries fora de casa en els dos 
desplaçaments que ha fet fins ara, con-
tra el València Mestalla (1-2) i l’Olot (0-
1). L’equip que entrena el debutant Molo 
només ha ensopegat, a casa, contra La 
Nucía (1-2), en la segona jornada. La seva 
dinàmica és, doncs, totalment oposada a 
la del Badalona i no sembla el rival ideal 

per començar a repuntar. “No hi ha cap 
rival fàcil a segona B. La temporada pas-
sada, per exemple, ens va anar millor amb 
els equips de dalt que no pas amb els de 
baix”, comentava aquesta setmana al Dia-
ri de Badalona un pes pesant del vestidor 
com és Miquel Robusté, sobre la dificul-
tat del duel contra el Lleida. “Haurem de 
jugar més contra la nostra ansietat que 
contra cap rival”, advertia el primer capità 
escapulat, José Miguel Morales, als mi-
cròfons de Ràdio Marca. El porter, en tot 
cas, sentenciava: “diumenge guanyarem, 
és el que sento.” En qualsevol cas, l’afi-
ció escapulada està convocada a l’Estadi 
aquest diumenge, a les cinc de la tarda, en 
el primer partit en què els socis i abonats 
necessitaran els carnets de la temporada 
2019/20, que xiularà l’aragonès Alejandro 
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En un tres i no res, el Seagull es va embu-
txacar els primers punts de la temporada i va 
estrenar la casella de victòries.
La motivació de ser l’estrena a la nova Se-
gona Divisió a l’Estadi es va convertir en una 
injecció extra de benzina perquè les ‘gavines’ 
esmicolessin el Friol gallec. El primer temps 
del conjunt d’Ana Junyent es va convertir en 
un autèntic recital ofensiu badaloní. El Friol 
va morir ofegat en poc més de 30 minuts -34 
exactament - i sense poder contrarestar ni 
reaccionar a l’extraterrestre i espectacular 
inici blau.
Yosse González es va erigir com la gran pro-
tagonista, amb un hat-trick. La davantera del 
Seagull va obrir el marcador al minut 8 de 
partit després de culminar una acció com-
binativa ben trenada i que va finalitzar Yosse 
davant la portera visitant. Quatre minuts més 
tard, va ser Pilar Garrote qui va empènyer la 
pilota al fons de la xarxa i s’afegia d’aquesta 
manera a la gran festa badalonina. Abans de 

A la prèvia de la primera jornada de Lliga ja 
vam avançar que aquesta temporada podria 
engrescar, amb projectes esportius molt 
ben construïts a Llefià, Lloreda i Sant Roc. 
Dues setmanes més tard, mantenim aques-
ta predicció i anàlisi. La jornada anterior, la 
Unificació Llefià va conquerir el Municipal 
de la Vall d’Hebron amb una victòria per la 
mínima davant el CP Sarrià (0-1). Tot i ofe-
rir més aviat poc a nivell ofensiu durant el 
primer temps - sense patir en defensa - el 
conjunt de Jordi Souto es va emportar els 
tres punts de Barcelona gràcies a una diana 
d’ Àlex Saumell, després de culminar una 
jugada combinativa. Quatre punts de sis 
possibles és el balanç dels vermells. Diu-
menge a les 18 hores buscaran la primera 
victòria a casa davant un Cirera que encara 
no coneix el triomf. Dos empats en dos par-
tits disputats.

marxar ambdós conjunts a vestidors, enca-
ra hi haurien dues celebracions més, i amb 
Yosse al capdavant per partida doble.
En el segon temps, el Friol va aconseguir 
capgirar mínimament la seva dinàmica ne-
gativa del primer temps i ho van fer a partir 
de pilotes llargues. D’aquesta manera, les 
gallegues van retallar diferències en el mar-
cador amb dos gols, obra de Corral i Lla-
mes. Tot i això, i per evitar qualsevol ensurt 
de darrere hora, Clara va confirmar el triomf 
del Seagull amb un fort xut des de la frontal. 
Golejada, bones sensacions i primer triomf 
del curs a Primera B. Amb aquests primers 
punts, les ‘gavines’ es mantenen a la zona 
tranquil·la de la classificació. Aquest diu-
menge a les 12. 30 hores, el Seagull visita 
el camp del líder, el FC Barcelona B, a Sant 
Joan Despí.
D’altra banda, la massa social del Club 
segueix creixent i ja superen els 70 abona-
ments. Una xifra molt notable de seguidors.

A Tercera Catalana, el primer triple de 
triomfs ha arribat ben d’hora - més aviat im-
possible -. Young Talent i Lloreda acumulen 
un sis de sis previsibles i comparteixen la 
primera posició de la taula juntament amb 
el Vilassar de Dalt. Els de Ricardo Parra van 
superar el Calella a domicili (2-4) i els de 
Benja Portillo la Mataronesa a la capital del 
Maresme (0-3). Així mateix, la Salut Pere 
Gol va haver de suar de valent per superar 
el Tiana al seu Municipal (4-3).

Impugnat el Young Talent - Pere Gol
Quan a la primera jornada de Lliga, el 
Pere Gol va impugnar el seu matx davant 
el Young Talent per alineació indeguda de 
Baby (sancionat la temporada anterior) però 
la FCF ha dictaminat que el conjunt de Sant 
Roc no la va cometre, ja que la sanció l’ha 
de complir a Segona Catalana.

Foto: M.E

Foto: Llefià

El Seagull esmicola 
el Friol en 30 minuts (5-2)

La Llefià conquesta la Vall d’Hebron; 
ple de victòries badalonines a Tercera

Hat-trick de Yosse González i primers punts de les ‘gavines’ a la Lliga

El Pere Gol impugna el partit de la primera jornada davant el YT per alineació indeguda
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Badalona ja té nou rei i nova reina per als 
pròxims 365 dies. El Círcol Catòlic és el 
monarca badaloní nouvingut després 
d’agafar el relleu de Maristes Ademar (els 
equips de categoria nacional no tenen dret 
a participar però sí els seus filials). Quan 
a categoria femenina, el Joventut Femení 
mantindrà la seva corona un any més -ja 
en van tres regnats seguits - i acumula les 
corones de l’any 2017, 2018 i 2019. 
El primer equip masculí del Círcol Coto-
nifici es va proclamar campió de la 33a 
edició de la Copa Badalona de bàsquet 
5 anys després del darrer títol i contra el 
mateix rival, el Sant Josep, en un pavelló 
de La Plana ple de gom a gom. 
El primer pas per aconseguir el títol per 
part de l’equip d’Òscar Gallifa va ser su-
perar el Sant Andreu Natzaret a la ronda 
de quarts de final (70-42). Posteriorment, 
el ‘Coto’ va mostrar-se encara més supe-

rior a la UB Llefià a la ronda de semifinals 
(90-49), amb un segon temps d’allò més 
brillant. 
Per la seva part, el Sant Josep va vèncer la 
Minguella a La Plana durant la jornada de 
dissabte amb un còmode 56-105. 
Amb els dos equips de més categoria 
classificats per a la gran final, tal com 
va ocórrer el curs anterior entre Maristes 
Ademar i Badalonès -ara a lliga EBA-, el 
partit el va liderar el Círcol després d’un 
primer període força igualat (18-13). 
Arran dels pròxims 10 minuts, els locals 
van començar a obrir forat al marcador i 
augmentar la diferència per sobre dels 10 
punts (35-24 al descans). La distància lo-
cal superior als dos dígits es va mantenir, 
davant un rival jove però oferint una molt 
bona versió.
El Círcol va estar sòlid, ferm i constant, 
sense relaxar-se, fins al 73-64 final. 

Foto: Círcol

Foto: BDN Flash

El Círcol Catòlic és el nou rei de la Copa Badalona i 
el Joventut Femení confirma la seva dinastia
Van vèncer Sant Josep i Sant Andreu Natzaret; aquest dissabte arrenca la lliga EBA

Quan a la final de la Copa Badalona fe-
menina, es va reeditar el mateix partit de 
les edicions de 2016 (campió Natzaret) 
i 2017 (campió Joventut), amb la Penya 
imposant-se al Sant Andreu per 75 a 50, 
en un marcador final enganyós, ja que la 
diferència al marcador al descans tan sols 
era de 6 punts. Ja a la represa, el potencial 
i encert verd-i-negre va decantar el títol a 
favor de les de Xavi Duatis, enfront el Nat-
zaret de Toni Madrid, ex tècnic de la Penya 
el curs anterior. 
Aquest cap de setmana serà el torn dels 
conjunts de la base, amb la disputa de la 
14a edició de la Copa Badalona de Mini-
bàsquet. 

Comença la Lliga a EBA
Pel que fa a les competicions oficials, 
l’esglaó de Lliga EBA serà la primera ca-
tegoria que arrencarà més aviat i ho farà 

aquest mateix cap de setmana amb la 
participació de Maristes Ademar i Fruits 
Secs Corbera AE Dimonis Badalonès. Els 
de Lluís Garcia ho faran demà dissabte a 
la pista de l’Arenys (vinculat de la Penya) 
a les 18.15 hores i els de Xavi Riera a La 
Plana, també dissabte, contra el Tarragona 
a les 20h. 
La primera presa de contacte amb el nivell 
real de la nova categoria s’ha testejat amb 
la disputa de la Lliga Catalana on, tant 
Ademar com Badalonès, s‘han enfrontat a 
rivals de la mateixa categoria. El Maristes 
va jugar contra JAC Sants, a casa, (69-66) 
i SESE, a domicili, (73-66), quedant eli-
minats a la fase de grups degut al factor 
average. Els ‘dimonis’ també van aco-
miadar-se de la competició autonòmica 
a causa de dues derrotes molt ajustades 
davant Arenys Bàsquet (72-64) i CB Mo-
llet (77-84). 
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Badalona torna enguany a formar part 
de les 35 ciutats de 23 països del món 
que serà escenari el diumenge 22 de 
setembre de la quarta edició de la Bim-
bo Global Energy Race.
El punt de sortida i arribada estarà si-
tuat a l’inici del passeig Marítim, a tocar 
el port de Badalona i constarà de dues 
distàncies competitives, de 10 i 5 quilò-
metres, i d’una cursa no competitiva de 
foment de la participació, la FamilyRun, 
de 3 quilòmetres. A les 8.45 hores serà 
la sortida de la cursa de 5 quilòmetres; 
la de 10 quilòmetres, a les 9.30 hores, i 
la més familiar, de 3 quilòmetres, a les 
11 hores.
La Fira del Corredor s’instal·larà al port 
de Badalona, en la zona de restauració 
al local número 15, divendres, 20 de 
setembre, de 17 a 21 hores, i dissabte, 
21 de setembre, de 10 a 20 hores. La 
cursa també té un vessant solidari atès 
que el Banc dels Aliments rebrà una do-
nació per cada inscripció.

Gemma Lladonosa. I seguint amb el femení, 
fantàstic torneig de Mariona Bachs, quedant 
tercera a la categoria Alevina després d’unes 
semifinals molt ajustades contra una de les 
estrangeres presents al torneig, la francesa 
Salome Lepont.
Mariona Bachs en un instant de l’Open Inter-
nacional de Vic 2019.
Per acabar, destacar en el Benjamí a Jordi 
Lloret i Ïu Argemí, que també van competir 
el diumenge, però van quedar a un pas del 
podi a l’Open ‘B’.
L’Antonio Àlvarez, el magnífic fotògraf bada-
loní d’adopció, també va recollir un premi per 
la seves fotografies sobre el tennis taula.
Miguel Angel Marín, membre de la Junta Di-
rectiva del CTT Badalona, i el fotògraf Anto-
nio Àlvarez van recollir el premi de les mans 
d’Enric Roca, president del Vic TT.

Un any més i un nou premi al club amb més 
participació a l’Open de Vic pel CTT Badalo-
na. L’entitat presidida per Toni Lloret va ini-
ciar la temporada amb 28 dels seus palistes 
competint en totes les categories ofertades al 
primer Open puntuable pel Rànquing Català.
Aquest any el torneig va gaudir d’un molt bon 
nivell, cosa que va dificultar la classificació 
per a la sessió de diumenge, on van arri-
bar-hi Sergi Bocanegra i Pau Nolis en l’Open 
Absolut, per jugadors amb categoria superior 
a Segona Estatal. Gran actuació de Pau Me-
nino a l’Open Català, també arribant a diu-
menge i cedint per la mínima davant de Dani 
Iancu, jove palista del CETT Esparreguera, en 
un partit emocionant.
Marina Bueno va ser la representant al Fe-
mení Absolut, on va caure a quarts de final 
de l’Open ‘B’ davant de la posterior finalista, 

El CTT Badalona premiat per la 
seva alta participació a l’Open 
de Vic

El passat diumenge es va celebrar la Barce-
lona Skyline 2019 amb participació de tres 
equips del CN Bètulo, en categories sènior 
mixte, sènior masculí i màster masculí. Es 
tracta d’una competició de rem de mar, una 
disciplina de rem de banc mòbil en aigues 
obertes, cosa que el fa ser un esport molt 
exigent i dificultós. Les males condicions del 
mar va obligar a traslladar dins del port del 
Fòrum.
Els remers badalonins van cuallar una bona 
actuació, destacant la medalla aconseguida 
en la modalitat de 4x Master Masculí

Tres equips del CN 
Bètulo participen 
a la competició 
de rem Barcelona 
Skyline

El Port de Badalona acull, aquest cap de setmana, 
el Campionat d’Espanya de pesca al curricà

Aquest diumenge arriba 
la Bimbo Global Energy Race

És una modalitat molt arrelada a les nostres costes catalanes i en general a tot el Llevant La Fira del Corredor s’instal·larà al port de Badalona

Entre el 20 i 22 de setembre el litoral ba-
daloní acull el XIV Campionat d’Espanya 
de Curricà de Costa organitzat pel Club de 
Pesca Esportiva Badamar dins de les com-
peticions de la Federació Catalana de Pesca 
Esportiva i Càsting i amb el suport del Port 
de Badalona – Marina Badalona i Ajunta-
ment de Badalona. A la cita esportiva, que 
té com a jornada central el dissabte 21 de 
setembre, s’hi ha inscrit 16 embarcacions, 
amb un total de 52 competidors distribuïts 
entre els vaixells que provenen de sis clubs 
esportius de la Federació Catalana i de la 

Federació Balear.
La pesca al curricà és una modalitat que es 
basa en la captura dels peixos amb canya 
amb diferents esquers des d’una embarca-
ció en moviment amb una velocitat d’entre 
4 a 8 nusos, sent una modalitat molt arrela-
da a les nostres costes catalanes i en gene-
ral a tot el Llevant que es practica durant els 
mesos d’estiu, aprofitant el pas de diferents 
espècies pelàgiques”, segons assenyalen 
els organitzadors. Una tècnica també molt 
valorada perquè permet el desplaçament i 
la conversa, i adaptar el moviment, la tèc-

de proteïna fresca.
Les captures de les 16 embarcacions i dels 
50 participants podrien ser d’un centenar 
de quilos de peix. El Campionat premiarà la 
tècnica i el coneixement per sobre del nú-
mero de captures. Es penalitzarà la pujada a 
bord de peix no destinat a la competició. De 
fet, els jutges, que navegaran per la zona de 
competició, poden inspeccionar i pujar a 
les embarcacions participants en qualsevol 
moment de la jornada.
El lliurament de premis tindrà lloc dissabte, 
21 de setembre, a les 16.30 al Port de Bada-
lona, després d’haver procedit a la recollida 
i pesada del peix en unes bosses lliurades 
per l’organització en el moment d’anar a la 
mar a les 8.00h i retornades tancades, bri-
dades i etiquetades en el moment de fer el 
lliurament a les 14.00h. La programació es 
podria alterar per les previsions meteorolò-
giques. Es per això que s’ha reservat la jor-
nada de diumenge per poder desenvolupar 
la programació central de navegació per si 
dissabte no fos possible.

nica i la distància a la que se situa l’esquer 
segons l’espècie a capturar.Tot i que en una 
competició d’aquest rang no assegurem 
que l’ambient a bord de l’embarcació sigui 
el de tertúlia
Les espècies així com el pes i les mides 
mínimes que es podran capturar mitjançant 
aquesta modalitat seran aquelles que s’as-
senyalin pels organitzadors en la reunió 
prèvia de patrons fixada per al divendres 
dia 20 de setembre a la tarda. Evidentment, 
la primera norma es la prohibició de pescar 
espècies com el peix espasa, l’emperador, 
les ratlles, els taurons, les tonyines o els 
congres. Tanmateix, segons anuncien els 
organitzadors i es desvetllarà en aquesta 
trobada amb els 16 patrons, les mesures 
mínimes seran superiors a la normativa ofi-
cial, tant fixada per l’administració com per 
la Federació, i les captures, d’espècies com 
melves, bacoretes, o llampugues – espècie 
que il·lustra el cartell de la cita esportiva , 
de carn valorada- es donaran a bancs d’ali-
ments i menjadors socials per proveir-los 
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Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga

 Àries (21/3 al 20/4)
Sembla que de cara a la nova temporada, tinguis l’edat 
que tinguis, pots mostrar interès a formar-te. Es poden 
donar desplaçaments per motius familiars, en aquests 
dies.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Si no estàs prou satisfet en el sector laboral, amb Júpiter 
fent tensió a Neptú, cercaràs altres opcions. Fins i tot, no 
descartes haver de canviar de lloc de residència.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Estàs pendent de resoldre alguns assumptes del sector 
de la salut i laborals i això encara et dóna una mica de 
neguit. Però les teves emocions es tornen més optimis-
tes.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Pot sorgir un assumpte laboral en un altre indret, el que 
significaria un proper canvi de residència. Et preocupa 
el descans i voldries millorar-lo per trobar-te més bé.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Els assumptes legals, que potser es van quedar para-
litzats, sembla que arrenquen de nou. Et mous entre 
estalviar o gaudir del lleure. Potser cal posar al dia els 
comptes.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Molts planetes a Casa II, mostren que el teu interès del 
moment, és material. També pot caldre un repàs a la fi-
losofia de vida pròpia, per trobar més sentit a tot plegat.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Amb diversos planetes a Verge, transitant la teva Casa 
XI, t’inclines a posar el focus en les qüestions laborals 
i materials, i te’n preocupa sobretot, la projecció futura.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Les qüestions relatives a la llar prenen protagonisme, 
i potser penses a invertir en una nova casa. La salut 
sexual és una àrea de l’existència dels adults, que t’in-
teressa.

  Bessons (21/5 al 21/6)
En aquests dies pots haver de passar més temps a casa 
del que és habitual en tu, sigui per qüestions de salut, 
o bé perquè t’has apuntat, com d’altres, a la tele feina.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Amb tants planetes al teu signe, pots sentir-te protago-
nista. Irradies una energia que pot procurar-te segui-
dors. Si necessites divulgar-te, aquest pot ser un bon 
moment.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Voldries que les coses agafessin un altre ritme, espe-
cialment el que té a veure amb la feina i els diners. És 
un bon moment per fer una anàlisi detallat de què cal 
millorar.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
La professió pot demanar més energia en nous projec-
tes, el que pot restar temps per altres activitats o per es-
tar amb la parella. Fes la teva valoració per triar el millor.
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