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Darrer pas cap
a la “normalitat”
Les guinguetes i restaurants esperen 
una recuperació progressiva durant 
tot l’estiu. Els hotels de Badalona 
tornen a obrir.
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Uso Residencial

SERVICIOS
•Estudio energético • Diseño de proyectos • Instalación, Monitorización y Control 

• Legalización y bonificaciones • Mantenimiento • Financiación

¿Puedo instalar ahora placas sola-
res en mi casa?   No tengas dudas 
ya que ahora además de legal es 
rentable. 

Ahorro Energetico
a las Empresas

Si conocemos bien el valor de un 
m2 de nuestras oficinas o nave 
industrial, ¿Cómo podríamos igno-
rar tantos metros de tejado inutili-
zados?

Comunidades de Propietarios

Basta con que un tercio de los pro-
pietarios vote a favor de colocar la 
instalación en la cubierta común. 
Aquellos vecinos que no quieran for-
mar parte de la instalación colectiva 
no están obligados a participar.

Energia Solar en los
Servicios Públicos

Hacer más rentables los edificios 
públicos es sin duda prioridad nú-
mero uno para nuestros gestores 
públicos.

LLÁMANOS

Carrer Jaume I El Conqueridor, 3
08915 Badalona (Barcelona)
649 179 579 / 651 717 235

INFORMACIÓN

info@diercol-solar.com
https://diercol-solar.com

HORARIO

Lunes a Viernes de 9 a 19h
SOLICITA PRESUPUESTO

ENERGIA SOLAR A TU ALCANCE

Genera tu propia energía
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Hotels, restaurants i guinguetes
s’adapten a la nova “realitat” 
Els hotelers badalonins preveuen un estiu amb poca ocupació als seus establiments
Els establiments hotelers comencen a 
tornar a la nova realitat. Un exemple el 
trobem a l’Hotel Miramar que ha tornat 
a obrir les portes aquest dilluns, 22 de 
juny. L’hotel de la Rambla, que aquest any 
fa 75 anys que està obert, tornarà a obrir 
després de més de tres mesos. El Rafael 
Hoteles, que durant el confinament ha 
estat la seu de l’Hotel de Salut coordinat 
pel Germans Trias i Pujol, haurà d’esperar 
uns dies més per tornar a la nova realitat. 
D’altres establiments hotelers de la ciutat, 
com l’Hostal Badaloní, ja fa dies que van 
tornar a obrir amb una ocupació força alta. 
Un altre cas és el Solimar, que ha restat 
obert perquè durant els dies de confina-
ment tenia una clientela vulnerable i fixa. 
Tots els hotels, però, coincideixen que 
molt haurien de canviar les coses perquè 
mesos de calor pengin el cartell de com-
plet als seus establiments. De fet, la pa-
raula més repetida dels seus responsables 
ara mateix és preocupació. Durant aquests 
darrers dies, segons ha pogut consultar 
el Diari de Badalona, molts d’aquests es-
tabliments hotelers de la ciutat tenen una 
ocupació de mitjana d’un 20%, tot i que 
esperen que a mesura que s’acosti el mes 
d’agost els clients s’animin més a venir a 
Badalona. Ara per ara, però, és una incòg-
nita si arribaran turistes internacionals a 
Barcelona aquest estiu i si aquests triaran 
un allotjament més tranquils en municipis 
de la rodalia de la capital catalana, com 
Badalona. D’altra banda, el Rafael Hoteles 
no estarà a punt fins a mitjans de juliol, 
tot i que una part de l’establiment restarà 

26/06 al 10/07/2020

Cap a la nova realitat
EDITORIAL

El virus de la Covid-19 segueix amb 
nosaltres. De fet, no ha marxat en cap 
moment i durant els darrers dies s’han 
registrat nous casos a Badalona, segons 
dades del Departament de Salut de Ge-
neralitat de Catalunya, tot i que les xifres 
són molt més baixes que fa uns mesos. 
Ara toca afrontar la “nova normalitat”, o 
millor dit, “la nova realitat”. A part de la 
crisi sanitària, que continua preocupant, 
és l’hora d’afrontar la més que possible 
crisi econòmica. A Badalona, el petit co-
merç ha vist com de mica en mica tornen 
els clients, tot i que alguns admeten que 
les vendes van ser molt fortes durant els 
primers dies i han anat baixant. Ara espe-

ren millors números durant les rebaixes 
d’estiu. Pel que fa als restauradors, les 
terrasses de molts d’ells estan plenes, 
però també esperen omplir l’interior dels 
seus locals, igual que les guinguetes de 
la platja que han començat la temporada 
tard, però aquí el temps els pot ajudar a 
recuperar part de la seva habitual caixa 
temporal. Un cas a part, i més complicat, 
són els establiments hotelers de la ciu-
tat, que auguren un estiu amb molt poca 
ocupació. Toca de peus a terra, i enfronta 
amb idees per atraure clients als hotels 
i hostals badalonins, i aquí l’Ajuntament 
pot ajudar amb una campanya de promo-
ció de la ciutat.  

tancat per diferents mesures de protocol 
i seguretat. L’hotel de l’avinguda de Na-
varra començarà amb una ocupació d’un 
20%, però espera augmentar el nombre 
de persones que dormin a l’establiment 
durant aquest estiu. Pel que fa als preus, 
les diferents plataformes digitals auguren 
preus més baixos, o ofertes de darrera 
hora, per tal d’atraure clients als hotels, 
hostals o pisos turístics de Badalona.

A Barcelona, pocs hotels
 han obert les seves portes
Tot i l’obertura de fronteres i els anun-
cis per fomentar el turisme, la incertesa 
plana damunt del sector hoteler després 
de la crisi del coronavirus. Les xifres 
ho confirmen: segons el Gremi d’Hotels 
de Barcelona, només el 10 % del total 
d’establiments hotelers de Barcelona 
obriran durant el mes de juny. Alguns 

ja han avançat que ajornaran l’obertu-
ra fins a l’1 de juliol, amb l’esperança 
d’acumular més reserves. Tot i això, la 
previsió del gremi tampoc no és gaire 
optimista per a la resta de mesos d’es-
tiu. Es preveu que l’augment serà gra-
dual durant juliol i agost, i que, a finals 
de setembre el nombre total d’hotels 
oberts serà d’aproximament 163 , un 37 
% del total.

Part dels hotels de Badalona ja han obert les seves portes
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Les guinguetes de Badalona comencen una
temporada més curta però amb ganes de platja

Ja han obert. El passat cap de setmana va 
ser el primer que les guinguetes de la platja 
de Badalona van obrir. Finalment han obert 
totes, menys la situada a la platja d’en Pont 
d’en Botifarreta, que de moment no han 
obert les portes. Els primers dies oberts, 
segons ha pogut consultar aquest Diari a 
dos dels concessionaris de les guinguetes 

de Badalona ha estat tot un èxit de clients, 
fins i tot amb les taules i cadires plenes a 
gairebé durant tot el dia. Tot i això, la nit de 
Sant Joan no van ser tan concorreguda a les 
guinguetes, pel fet que la platja estava tan-
cada i l’horari de tancament es va avançar a 
les 2 de la matinada. Ara els guinguetaires 
esperen que el temps acompanyi, cosa que 

Una de les guinguetes de la platja de Badalona

ajudaria ha recuperar una mica la tempo-
rada. Els concessionaris admeten que un 
estiu amb pocs dies de pluja pot ajudar a fer 
més calaix i atraure més clients. Com tots 
els establiments, les guinguetes han sepa-
rat més les taules i segueixen les normes 
de seguretat, com mascaretes o gel hidro-
alcohòlic.  

Les guinguetes sense cap 
acte multitudinari
A diferència d’altres estius, on les guingue-
tes tenien una amplia programació cultu-
ral, com música o monòlegs, aquest estiu 
no s’han previst molts actes, per l’actual 
situació sanitaria. Algunes d’elles optaran 
per fer activitats de petit format, com petits 
recitals o bé algun presentació cultural. Les 
guinguetes també confien amb la música 
ambiental per fer atraure més clients a les 
seves taules i cadires situades davant del 
mar. Les guinguetes podran restar obertes 
fins gairebé el mes d’octubre.

Les discoteques de Badalona no obriran encara
Aquest diumenge les 
botigues restaran obertes 

Comerciants del Centre
carreguen contra la pacificació 
del carrer Francesc Layret

Terrasses plenes i restaurants 
esperançats amb un estiu 
atípic

Moltes discoteques es van fer enre-
re el mateix dimarts i no van reobrir 
per la revetlla de Sant Joan. Així ho 
explicava la patronal de l’oci nocturn 
a Catalunya (FECASARM), després 
que la Generalitat hagi prohibit el 
ball entre desconeguts a bars i dis-
coteques per evitar contagis per la 
Covid-19. L’organització empresa-
rial afirma que el canvi normatiu 
afecta directament les previsions 

dels locals. A Badalona, Titus Car-
pa que va obrir el passat divendres, 
va emetre dimarts un comunicat on 
afirmaven que ho tenien tot preparat 
per la Revetlla de Sant Joan però que 
finalment no van obrir la nit de Sant 
Joan. El fet que no es pugui ballar 
ha fet prendre aquesta decisió als 
responsables de Titus. De moment, 
les discoteques no tenen previst una 
data per tornar a obrir. 

D’altra banda, un cop moltes botigues han 
començat oficialment les rebaixes d’estiu,, 
aquest diumenge 28 de juny, les botigues 
de Badalona podran obrir les portes. Serà 
el primer diumenge, després de la pandè-
mia, que els establiments podran aixecar la 
seva persiana. El fet que sigui final de mes, 
i l’inici de l’estiu, pot fer que les vendes 
s’animin durant la jornada de diumenge.  

Un grup de comerciants del carrer Canon-
ge Baranera han expressat el seu malestar 
pel tancament permanent del carrer Fran-
cesc Layret. Segons aquests botiguers, 
aquesta pacificació ha fet baixar les ven-
des un 30% durant els darrers dissabtes. 
Els comerciants d’aquest carrer han de-
manat a l’Ajuntament que repensi l’opció 
de tallar el carrer els dissabtes i opti per 
fer-ho només els diumenges, quan les 
botigues estan tancades. 

Una de les imatges d’aquests dies a Badalo-
na són les terrasses de bars i restaurants ple-
nes de clients. Des de la desescalada, aquest 
és un dels espais més cotitzats a la ciutat. Un 
exemple el trobem en els establiments de la 
Rambla, alguns fins i tot han hagut de con-
tractar més personal. Cas a part són molts 
dels restaurants de la ciutat. La limitació 
d’aforament, dels primers dies, no ha aju-
dat a una recuperació rapida del cop d’estar 
tancats durant tres mesos. Els restauradors 
de la ciutat confien en aquest estiu atípic, on 
molts badalonins no marxaran de vacances 
o faran escapades més curtes i pròximes que 
altres anys per tal de tenir més clients. 
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LES REBAIXES
QUE EN SÓN DE BONES!
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Entrevista amb Víctor Ortiga, administrador de la 
concessionària de la residència de Sant Cebrià  

Victor Ortiga, administrador de la residència

Quina és la situació actual 
de la residència?
Des de mitjans d’abril s’ha anat esta-
bilitzant. Fa un mes aproximadament 
que la residència és verda gràcies al 
treball de tothom, és a dir, no té cap 
resident afectat per la COVID-19. 
Pràcticament s’ha recuperat la planti-
lla habitual i els residents, des de la 
setmana passada, ja reben visites dels 
seus familiars. S’avança cap a una 
“nova normalitat”.

Com ha viscut, i viu, l’etapa
de la COVID-19?
En deu anys que portem donant servei a Tiana 
ens hem enfrontat a brots de gastroenteritis, 
o a la grip de l’any 2018 que va destacar per 
la seva virulència, però mai res tan dur com 
el que hem viscut amb la COVID-19. Cinta 
Pascual, presidenta d’ACRA, ho va explicar 
molt bé en el Congrés dels Diputats. No hem 
d’oblidar que una residència es un equipament 
social amb el objectiu de convertir-se en la llar 
del resident, no és un hospital i que la nostra 
experiència en pandèmies era nul·la.

Per què ha sigut l’etapa 
més dura per a Sant Cebrià?
Confinar a les seves habitacions i per tant de 
temps conjugat amb un alt grau de dependèn-
cia i les limitacions cognitives dels nostres 
residents és radicalment oposat a les cures 
que ells necessiten. És impossible oblidar-se 
d’aquells que es van enfrontar al final de vida 
allunyats dels seus éssers estimats i la impo-
tència de les famílies davant com enfrontar-se 
a aquesta pèrdua. Va ser dur per als residents, 
dur per als familiars i dur per a tots aquells que 
estàvem a primera fila, com els treballadors.

Com valora l’actuació 
de les autoritats en aquesta crisi?
La intervenció sanitària per part del Cat-Sa-
lut tant de bo hagués arribat unes setmanes 
abans i els resultats haurien estat diferents. El 
segrest de la concessió per part del Ajunta-
ment de Tiana no té justificació objectiva, un 
nou error jurídic i polític. 
No obstant no seria honest si no digués que ni 
l’Ajuntament ni des de la mateixa residència, 
pels motius que ja tots sabem, no teníem la 
capacitat d’obtenir un resultat molt diferent. 
Però si creiem que amb una simbiosi Resi-
dencia - Ajuntament més fluida i amb millor 
coordinació estaríem més a prop de la meta 
comuna d’ambdues institucions: proporcionar 
un tracte excel·lent tant als residents com a les 
famílies. És quelcom en el que Sant Cebrià 
haurà de treballar.

Mirant amb certa perspectiva, hi ha 
quelcom positiu d’aquesta etapa?
Malgrat tot, si hi ha coses positives. Em sento 
orgullós del comportament dels treballadors 

de Sant Cebrià, tant dels de la plantilla com de 
tots els suplents que van venir a ajudar-nos en 
uns moments tan difícils.
Estic molt agraït a totes les famílies que ens 
van manifestar per telèfon o per escrit que 
desitjaven que els seus familiars continuessin 
en el centre, ja que anaven a estar millor ate-
sos que a les seves llars en una situació com 
aquesta.
També vull fer menció a Metges Sense Fronte-
res, que en moments en els quals ens sentíem 
totalment abandonats van acudir al centre en 
diverses ocasions per a assessorar-nos en 
tema de pandèmies.

El seu model de gestió és vigent?
Sí, és vigent. El nostre model sempre ha sigut 
dinàmic i adaptable, però des del primer dia es 
fonamenta en uns pilars mol sòlids com son: 
l’atenció personalitzada de les persones (avui 
coneguda com a ACP), en la participació dels 
usuaris i famílies (Consell de participació, 
Comissió de menús, etc.), la innovació en tots 
el àmbits i amb la persecució de l’excel·lèn-
cia (Ratis superiors als exigits, certificats de 
qualitat com és l’ISO 9001 o les mateixes ins-
peccions de la Generalitat). Aquest és el nostre 
ADN i el que ens ha diferenciat d’altres centres.

Com veu vostè a Sant Cebrià
en els pròxims anys?
Estem en una etapa d’incertesa on queden 
moltes preguntes per contestar, però el que 
sí que és cert és que la Residència Sant Ce-
brià desplegarà tots els esforços per a seguir 
proporcionant un tracte de qualitat a totes les 
famílies i residents que dipositin confiança en 
nosaltres.

“El segrest de la concessió per part del Ajuntament de Tiana
no té justificació objectiva, un nou error jurídic i polític”
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Revetlla tranquil·la a Badalona
amb pocs incidents remarcables 
Durant la nit, les platges de la ciutat van restar tancades

La platja dels Pescadors, aquest dijous al matí. Foto: Guàrdia Urbana 

Nit de Sant Joan sense cap incident greu 
a Badalona, segons fonts de la Guàrdia 
Urbana. La ciutat va celebrar la Revetlla 
sense les platges obertes, i amb un gran 
desplegament policial a la façana ma-
rítima per evitar grans aglomeracions. 
Pel que fa als incidents, es van cremar 

diversos contenidors als barris de Monti-
galà i Sistrells, que també va afectar uns 
vehicles aparcats a la via pública. El telè-
fon d’emergències, va rebre 200 trucades 
des de Badalona per petits incidents. Les 
platges van obrir aquest dijous totalment 
preparades pel bany del dia de Sant Joan. 

Operatiu especial de neteja
per Sant Joan  
L’Ajuntament de Badalona va dissenyar 
un operatiu de neteja de Sant Joan que, 
a banda del dispositiu de la façana Ma-
rítima i de la posada a punt de la sorra 
per al bany, va preveure actuacions de 
reforç a tots aquells parcs, places i ca-
rrers que ho necessitin i que s’allargarà 
fins aquest dissabte, 27 de juny. La 
neteja del passeig Marítim del dia 24 
va comptar amb 3 brigades i 3 equips 
d’escombrada mixta (amb maquinària 
escombradora). Així mateix, s’està ac-
tuant amb 2 brigades especials de re-
forç a diverses zones de la ciutat. Des 
del dia 25 i fins al dia 27 els serveis 
de neteja estan treballant preferentment 
en altres parcs i zones de Badalona. El 
tercer tinent d’alcalde i regidor de l’àm-
bit de Territori i Sostenibilitat, Daniel 
Gràcia, que amb la quarta tinenta d’al-
caldia i regidora de l’Àmbit de Segure-
tat, Protecció Civil i Convivència, Irene 
González, van supervisar el dispositiu 
especial de Sant Joan, d’una Revetlla 
molt tranquil·la. 

En Comú Podem presenta una 
moció per a la regulació de l’ús 
de la pirotècnia a Badalona
Badalona En Comú Podem presentarà una 
moció pel proper ple de juny, amb l’objectiu 
d’aconseguir una regulació de l’ús de la piro-
tècnia a les celebracions populars a Badalona. 
En Comú Podem considera que hi ha col.
lectius especialment vulnerables davant els 
decibels que produeixen molts petards, des 
de bebès i infants, persones amb malalties, 
o bé animals, especialment els domèstics i 
els ocells. Davant les celebracions que gau-
dim a la nostra ciutat on s’utilitza pirotècnia, 
En Comú Podem proposa regular-ne l’ús per 
seguir gaudint de les festes i alhora reduir els 
perjudicis i minimitzar els efectes per aquests 
col.lectius més vulnerables. Segons la porta-
veu de grup municipal En Comú Podem, Rosa 
Trenado “ Fa ja anys que diversos col·lectius, 
vénen mostrant la seva disconformitat amb 
els perjudicis que els genera la pirotècnia, es-
pecialment en festes com Sant Joan, per això 
considerem necessària la seva regulació i ús 
per part del les administracions municipals”.

Telf. 93.387.61.99
c/ Provença, 7 (Llefià) 08914 Badalona

Telf. 93.395.16.57
Av. de Roma, 29-31 (Morera)  08915 Badalona

www.escolesarrels .com     

C�tinuïtat 
  i c�fiança

Arrels - Esperança Arrels - Blanquerna
Llar d’infants - Infantil - Primària - ESO

Tracte diari amb la tutora i informe per agenda

Obert de 8h a 18h de Setembre a Juliol

Introducció de l’anglès a partir d’1 any

Nombre reduït de nens per classe

Personal especialitzat i qualificat

Orientació pedagog-psicòloga

Continuïtat fins a secundària

Sortides didàctiques

Servei de menjador

Gimnàs

Llars d’Infants Arrels

Llar d’infants - Infantil - Primària - ESO
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Presó provisional per al detingut per 
un intent de robatori a Llefià amb un ferit greu 

Sanitaris atenen el veí afectat pel robatori 

El jutjat d’instrucció número 2 de Badalona 
va acordar dimarts enviar a presó provisio-
nal comunicada i sense fiança per al detin-
gut dissabte per un intent de robatori, al ca-
rrer Bellavista de Llefià, en què un home va 
resultar ferit greu. La causa està oberta pels 
delictes de robatori amb violència i lesions, 
segons ha informat el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC). Els fets es va 
produir dissabte cap a dos quarts de quatre 
de la tarda, quan el presumpte atracador va 
intentar robar a la víctima fent-li una estre-
bada. La víctima, que ho va intentar evitar, 
va caure a terra i es va fer un traumatisme al 

cap. L’Ajuntament de Badalona ja va anun-
ciar que es personarà com a acusació popu-
lar en el cas. Diversos veïns que es trobaven 
a la zona van retenir el presumpte autor dels 
fets fins que van arribar els Mossos d’Es-
quadra, que se’l van emportar detingut. El 
ferit va ser traslladat en estat greu a l’Hos-
pital Germans Trias i Pujol. L’alcalde de 
Badalona, Xavier Garcia Albiol, va qualificar 
els fets de “molt greus” i va anunciar que 
el consistori es presentarà com a acusació 
popular perquè “al delinqüent li caigui la 
pena més alta, entri a la presó i quan surti 
l’expulsin al seu país”

L’Ajuntament es personarà com a acusació popular

Els Mossos d’Esquadra van detenir una 
desena de persones a Badalona i Lliçà de 
Vall en un operatiu contra una organització 
dedicada al tràfic de drogues. En la desena 
d’entrades i escorcolls que es van fer diven-
dres passat es van intervenir drogues, di-

Ensurt, el passat divendres, al número 28 de 
la Riera Matamoros. Minuts abans de les 10 h 
del matí es va registrar una forta explosió de 
gas al quadre de comptadors de l’edifici. La 
deflagració va provocar un incendi al patí in-
terior, a través de les canonades, i que no va 
anar a més gràcies al trencament d’una altra 

ners, vehicles i armes de foc. Als detinguts 
se’ls investiga pels delictes de pertinença 
a organització criminal i tràfic de drogues. 
Part d’aquest operatiu es va realitzar en di-
ferents pisos dels carrers Almeria i també a 
l’Avinguda Alfons XIII al barri de Sant Roc.

canonada d’aigua. La forta explosió va provo-
car destrosses importants a la porteria de l’edi-
fici, amb vidres trencats i la caiguda del fals 
sostre de fusta de l’entrada de l’edifici. Per sort, 
cap persona va resultar ferida. Només un veí 
que passava prop de l’edifici va tenir proble-
mes en una oïda a causa de la forta explosió. 

En les entrades i escorcolls es 
van intervenir drogues, diners, 
vehicles i armes de foc 

La deflagració no va provocar 
cap dany personal però si material  

10 detinguts en un operatiu 
contra el tràfic de drogues 
a Sant Roc 

Una explosió de gas 
provoca un incendi en 
un edifici de la Riera 
Matamoros  
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La Generalitat impulsa els estudis per
a la construcció d’un nou enllaç a la C-31
El projecte preveu la formació d’una nova connexió al Torrent de Vallmajor

Plànol d’on anirà el nou enllaç de la C-31

El Departament de Territori i Sosteni-
bilitat ha impulsat els estudis per a la 
construcció d’un nou enllaç a la C-31 a 
Badalona, amb la licitació de la redac-
ció de l’estudi informatiu i el projecte 
constructiu corresponents. Aquesta ac-
tuació permetrà millorar l’accessibilitat 
a aquest eix viari, amb la formació d’una 
nova connexió al carrer del torrent de 

Vallmajor. El projecte que s’impulsa té 
com a objectiu descongestionar l’enllaç 
de Badalona nord (amb l’Avinguda de 
Martí Pujol), en especial en hores punta, 
i facilitar l’accessibilitat a la zona indus-
trial de les Guixeres (costat muntanya 
de la C-31) i la zona industrial Badalona 
nord (costat mar de la C-31). Paral·lela-
ment, els estudis analitzaran la millora 

de l’enllaç de la C-32 amb la carretera 
B-500 de Tiana, per a simplificar i millo-
rar-ne la funcionalitat. Així mateix, s’es-
tudiaran les condicions de capacitat i de 
seguretat viària, en especial en hores 
punta, en l’entorn immediat de l’auto-
pista C-32, entre l’anterior i el posterior 
enllaç existents, atesa la seva proximi-
tat, tot valorant la necessitat de projectar 

Obres a diferents punts 
de Badalona per evitar 
inundacions 
L’Ajuntament de Badalona està realitzant 
aquests darrers dies diverses obres en 
punts crítics repartits per diversos carrers 
de la ciutat on, en períodes de pluja inten-
sa, el drenatge és insuficient i l’aigua de 
pluja genera problemes d’inundacions. Els 
treballs per millorar el drenatge s’està fent 
als carrers Sant Jeroni de la Murtra davant 
dels números 17-19, l’avinguda dels Vents 
davant del camp del Badalona, carrer Arte-
mís amb Riera Canyet, carrer Seu d’Urgell 
25, Avinguda Martí Pujol amb Llenguadoc, 
Avinguda Martí Pujol sota autopista B-20 i 
Avinguda Martí Pujol 727, on s’ha instal·lat 
una reixa interceptora.

carrils de trenat que facilitin els movi-
ments generats. La redacció de l’estudi i 
del projecte es liciten conjuntament, per 
un import de 350.000 euros i un termini 
total de 18 mesos. La inversió estimada 
per a l’obra és de 12 MEUR.
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La prosperitat no es regala, es treballa. Les 
oportunitats de Badalona després de la COVID

“Green Deal”. O pacte verd europeu.No 
sé si n’heu sentit a parlar, però traduït 
per a tots nosaltres, és la proposta euro-
pea de fons econòmics destinats a recu-
perar econòmicament el continent. I, per 
tant, és una oportunitat per nosaltres. 
La crisi de la COVID-19 ha tingut i té 
encara un impacte psicològic, econòmic 
i social enorme. Però tanmateix també 
ens ofereix l’oportunitat de repensar la 
nostra manera d’entomar els problemes, 
i de comprovar els efectes de prendre 
determinades decisions, o de no pren-
dre-les. Sobretot, ens alerta sobre què 
és important i què no ho és.
I és important invertir en salut.
I és important revolucionar la mobilitat.
I és important equilibrar bé les vides 
atrafegades que van amunt i avall sense 
pandèmia.
Però, encara més, ho és generar prospe-
ritat de manera sostenible, per reforçar 
les famílies, les empreses i les nostres 
institucions.

Badalona té un paper en tot això. I l’ha 
de jugar. L’ha de jugar ara, sense dila-
cions. Pensant en gran. Comprometent 
tothom. Anant a buscar oportunitats. I 
quines oportunitats tenim?
Doncs essent conscients, clarament 
conscients, que competim amb d’al-
tres municipis metropolitans i també 
amb Barcelona, en tenim vàries. I totes 
només requereixen convicció, coratge i 
unitat per a lluitar-les. 
És clar que a l’Hospitalet volen poten-
ciar un pol biomèdic! I tant que Barce-
lona vol tirar endavant la transformació 
de la Ciutadella atraient emprenedoria 
i institucions de Cerca! I ja sabem que 
tenim a Sant Adrià mossegant fort amb 
el Campus de Diagonal/Besòs!
Però ells no tenen el Campus de Can 
Ruti, molt més que un Hospital gran. Un 
gran Hospital, amb un ecosistema d’ins-
titucions de Cerca i fundacions privades 
biomèdiques que ens posicionen al pò-
dium –o gairebé- dels campus de medi-

cina. Ni tampoc tenen uns polígons que, 
d’antics, només poden transformar-se a 
millor. I que veuen el mar, i tenen Barce-
lona a deu minuts. 
Per descomptat, no els talla l’autopista 
pel mig. I per tant no es poden plante-
jar soterrar-la, fer ciutat al seu damunt, 
i promoure una millor combinació de 
mobilitat pública i privada sostenibles.
Aquesta ciutat té una factura social, 
una estructura social, que necessi-
ta equilibrar-se amb la generació de 
prosperitat. La prosperitat no sempre 
són els diners, ni els totxos. La pros-
peritat també és el benestar emocional, 
el viure a una ciutat que se sap forta 
perquè explota les seves fortaleses. El 
formar part d’una ciutat que genera les 
seves icones, i les promou, i les cuida. 
I que treballa per atraure’n. I que pensa 
en com vol ser i a on vol ser, posem per 
cas, l’any 2050.
Què és urgent, doncs, per aconseguir 
que sigui realitat en el llarg termini? 
Doncs decidir ara. Decidir ara tirar en-
davant el pla de les 3 xemeneies, que fa 
forta Sant Adrià –i això és molt bo-, però 
també ens fa forts a nosaltres! No hi 
podem pensar massa més...perquè les 

altres ciutats també es mouen. I tenim 
allà un munt d’oportunitats per a generar 
prosperitat. Metres per l’economia. Me-
tres de verd urbà. Metres i metres per 
equipaments de referència, per exemple 
destinats a la innovació, la recerca, i ali-
neats amb els famosos ODS, els objec-
tius de desenvolupament sostenible de 
l’agenda 2030.
I què més ens cal? Doncs no deixar sola 
a la Generalitat treballant el Pla per l’au-
topista. Ja hem vist els primers treballs, 
però la ciutat hauria d’invertir en què 
hi vol, i en com fer-ho possible. Treba-
llem-hi a fons. És una gran oportunitat, 
sens dubte, de connectar-nos a la capi-
tal i al Maresme de manera sostenible, 
intel·ligent. I de generar prosperitat els 
propers 20 anys.
I en el marc del Green Deal europeu, 
és possible trobar finançament. Ara és 
el moment. Però caldrà tenir idees cla-
res, i els projectes treballats. Perquè si 
no anem ràpid, repeteixo, hi ha moltes 
altres ciutats i regions a Europa que vo-
len transformar el seu territori, i captar 
talent, i inversions. La prosperitat no 
ens la regalaran. Tenim els actius. Po-
sem-los en joc!

OPINIÓ

Ferran Falcó   Restarting Badalona
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UN VERDADERO PROFESIONAL NUNCA DEJA DE SERLO

F I AT P R O F E S S I O N A L . E S

JORGE PRADO
EMBAJADOR OFICIAL 

DE FIAT PROFESSIONAL 
ESPAÑA

GAMA FIAT PROFESSIONAL 2020, FIABILIDAD Y RENDIMIENTO ASEGURADO.

AHORA CON 5 AÑOS DE GARANTÍA. NO PAGUES HASTA OCTUBRE*
 SUJETO A FINANCIACIÓN

Y SIN MOVERTE DE CASA
Gama Fiat Professional: Emisiones NEDC2 CO2 116 - 217 g/km. Consumo combinado NEDC2 4,4 - 8,2 l/100 km. 
* Financiación lineal con FCA Capital España E.F.C., S.A.U., según condiciones contractuales por un importe y plazo mínimo en función del modelo y una permanencia de 36 meses. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. La oferta incluye garantía legal de 2 años, más 3 años de asistencia 
en carretera y garantía comercial adicional MOPAR con un límite de 100.000 km desde la fecha de primera matriculación, para vehículos nuevos sin matricular. Oferta válida sólo para particulares o autónomos en Península y Baleares hasta el 30/06/2020. No acumulable a otras ofertas o descuentos especiales.

PROFESIONALES COMO TÚ
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BROFAR concesiones  y servicios SL 
empresa concessionària de la 

  Residència i Centre de dia Municipal de Tiana Sant Cebrià  
davant les actuacions de l’Ajuntament de Tiana contra la gestió realitzada, 

ens veiem obligats a puntualitzar el següent:

• El nostre principal anhel 
sempre ha estat, el benestar 
i la salut dels residents i els 
usuaris de centre de dia

• Davant la pandèmia de la 
COVID-19 ens vàrem 
anticipar en el confinament 
del centre, es va crear i es 
va implementar un Pla de 
contingència específic i es 
va reforçar l’àrea sanitària

• Un Model Participatiu dels 
residents i les famílies
- Consell de Participació en el 
qual també és present Ajuntament 
de Tiana i Generalitat.
- Comissió de Menús.
- Pla d’Atenció Integral 
consensuat amb la família.
- Activitats inclusives amb 
les famílies.

• El nostre principal actiu, 
uns professionals 
compromesos
- Tots ells amb la seva titulació 
homologada requerida.
- Amb un pla de formació dirigit 
a tots els professionals.
- Avaluació anual de l’acompliment 
de cada professional.

• El nostre repte, l’excel·lència 
dels nostres serveis/atenció

- Sobre la base d’unes ràtios de 
personal d’atenció directa superiors 
als exigits per la Generalitat 
i demostrats any rere  any en 
cada inspecció de Benestar i 
Família
- Acreditat en els últims cinc 
anys per les auditories de cer-
tificació de l’ISO 9001 i l’UNE 
158.102 del nostre centre
- Enquestes de satisfacció 
anuals

• Per la millora del nostre 
projecte, hem fet una 
inversió de 300.000€ en 
l’últim any
- Millora d’instal·lacions
- Millores d’equipament
- Millora d’eines de gestió

• 10 anys i més de 500 
famílies avalen el nostre 
treball.
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Entren en funcionament els nous espais
de l’UCI neonatal de l’Hospital de Can Ruti  
Disposa de 10 llits per a crítics i 15 per semi crítics

L’Hospital Germans Trias ha posat en 
marxa la nova planta d’Unitat de Cures 
Intensives (UCI) Neonatal aquest di-
marts. S’ubica a la sisena planta de la 
Torre Maternoinfantil i disposa de 1.200 
metres quadrats. Es tracta d’un espai 
diàfan, que s’ha dissenyat pensant en un 
model de cures centrat en el desenvolu-
pament de cada nadó i la seva família. Té 
capacitat per a fins a deu llits de crítics i 
quinze de semicrítics i disposa d’equips 
de ventilació assistida i monitorització 
d’última generació. L’obertura d’aques-
ta àrea estava prevista pel mes de març 
passat, però va ajornar-se a causa de la 
covid-19. Durant la pandèmia, s’ha uti-
litzat per atendre adults amb coronavirus 
en estat crític. La posada en marxa de 
la nova planta suposa la unificació de 
la UCI Neonatal, ja que fins ara estava 
repartida entre la segona planta, on es 
trobava la zona de crítics, i la setena, on 
hi havia la de semicrítics. Amb aquesta 
obra, l’hospital segueix millorant tota la 
seva àrea maternoinfantil, la qual s’ha 

Imatge dels nous espais de l’UCI per neonatals Imatge dels nous espais de l’UCI per neonatals
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Els Encants de Badalona 
recuperen la seva normalitat 

L’Oficina de Turisme de 
Badalona torna a obrir al 
públic 

Des d’aquesta setmana, un cop sobre-
passada la fase final de l’estat d’alar-
ma i iniciada l’etapa de la represa al 
territori de Catalunya, els encants 
municipals de Badalona han reprès la 
seva activitat habitual i tornen a fun-
cionar al 100%. En concordança amb 
les noves disposicions establertes, 
les persones titulars de les diferents 
activitats són responsables d’adap-
tar-ne les condicions d’exercici a 
les mesures sanitàries pertinents per 
garantir la seguretat de treballadors i 
clients. 

Des d’aquesta setmana, l’Oficina de 
Turisme de Badalona (carrer Francesc 
Layret, 78-82) ha tornat a obrir al pú-
blic. Els usuaris podran fer ús de l’ofi-
cina de dimarts a diumenge entre les 
10 i les 14 hores. Abans de tornar a 
l’activitat, les instal·lacions de l’oficina 
s’han adaptat per complir els protocols 
sanitaris establerts i garantir el benes-
tar i la seguretat dels treballadors, els 
visitants i els turistes.

vist reforçada en els darrers anys amb 
espais renovats com la planta de pedia-
tria, les consultes pediàtriques, la sala 
de parts naturals o la planta de gine-
cologia i obstetrícia. Wifredo Coroleu, 
cap de la unitat de Neonatologia, afirma 
que la nova unitat “disposarà de tots els 
equipaments per a proporcionar una as-
sistència adequada als nounats malalts”. 
A banda, ha destacat, que l’amplitud 
de l’espai “facilitarà l’aplicació d’una 
atenció basada en les cures centrades 
en el desenvolupament i en la família”. 
Aquesta planta serà un referent a nivell 
territorial, donant cobertura als pacients 
del Barcelonès Nord i el Maresme.
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Platges plenes però sense restriccions
d’aforament a Badalona
Majoritàriament els banyistes mantenen les distàncies

Imatge de la platja del Coco. Foto: Flash BDN 

Durant aquests darrers dies, les platges 
de Badalona han viscut una autèntica 
prova de foc després del confinament. 
Les platges de la ciutat s’estan omplint 
de banyistes, però segons el web de 
l’Ajuntament, que permet seguir l’afo-
rament a temps real, no s’ha tancat 
cap tram de platja cada dia. Així i tot, 
i sobretot en la franja de 12 h a 14 h 

durant el cap de setmana, molts trams 
de platges presenten una imatge gairebé 
habitual de cada estiu a la ciutat, amb 
molts banyistes, tovalloles, para-sols i 
guinguetes plenes. Bona part dels ban-
yistes respecten la distància de segure-
tat, tot i que en alguns moments es força 
difícil, sobretot en trams on aquest any 
hi ha menys sorra pels efectes del tem-

poral, com la platja de la Barca Maria. 
L’Ajuntament de Badalona ha anunciat la 
instal·lació d’uns panells informatius, a 
peu de platja, amb l’aforament de cada 
tram del litoral. El consistori preveu te-
nir els panells a punt a principis del mes 
de juliol. De moment, el web municipal 
ofereix informació real de l’aforament de 
les platges i també de l’estat. 

ACTUALITAT

El PSC insta al govern a
restablir de forma immediata 
el servei de bany adaptat
El PSC ha demanat al govern del PP a res-
tablir de forma immediata el servei de bany 
adaptat per persones amb mobilitat reduïda. 
Segons els socialistes, de manera incom-
prensible, el govern del Partit Popular ha 
anul·lat el servei de bany adaptat a les plat-
ges de Badalona, en comptes d’adaptar-lo a 
les mesures de seguretat sanitàries adients 
per prestar el servei. Un servei per perso-
nes amb mobilitat reduïda que fa anys que 
funciona i dona servei a moltes veïns i veï-
nes de Badalona. Segons el PSC, l’anterior 
govern socialista ho tenia tot planificat per 
implementar aquesta temporada més punts 
de servei, passant d’un punt a dos. Només 
calia fer l’adaptació de protocols sanitars per 
la COVID19. En paraules del portaveu socia-
lista Christian Carneado “És una profunda 
manca de respecte per part del govern del 
Partit Popular haver anul·lat el servei de bany 
adaptat, sense adaptar-lo a la nova normali-
tat. Ho ha fet sense explicacions ni diàleg”  
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Aquest divendres comença 
el festival Cryptshow via online  
El certamen projectarà fins a 47 curtmetratges

Cartell del’edició confinada del festival 

CULTURA16

Aquesta setmana hem conegut els guan-
yadors dels Premis literaris Ciutat de 
Badalona. La poeta Maria Montserrat 
Butxaca Martínez ha estat la guanyadora 
del 20è Premi Betúlia de Poesia-Memo-

rial Carme Guash. La poeta ha estat la 
guanyadora per la seva obra Amfíbia. El 
jurat ha destacat l’originalitat i el ritme 
que manté al llarg de l’obra, que sense 
defugir de la senzillesa (i sense decaure 

Maria Montserrat Butxaca, Adrià Aguacil i Jesus Giron han guanyat en poesia, 
narrativa juvenil i teatre breu 

Ja coneixem els guanyadors dels 
Premis literaris Ciutat de Badalona 2020

El festival Cryptshow Festival ha rebut 
aquest any 266 curtmetratges per participar 
en el XIV Premi Serra Circular, dels quals 
47 formaran part de la Secció Oficial, 11 
curts més que en l’edició anterior. Els curts 
es podran veure des d’aquest divendres 26 
de juny al 31 de juliol a través de Indieho-
me TV - Festhome, una plataforma que ja 
estan fent servir altres certàmens com ara 
el Mecal. Els curtmetratges s’han repartit 

entre 7 sessions d’un màxim d’1 h 30 min. 
Recordeu que davant la impossibilitat de 
poder dur a terme al festival com sempre, 
a la sala El Círcol de Badalona, per les res-
triccions de seguretat necessàries davant la 
COVID19, el certamen es farà online sota 
el nom de Cryptshow: Pandemònium Fes-
tival.  En total, seran més de 9 hores de pro-
duccions de petit format on trobem obres 
seleccionades en més d’una cinquantena 

Els premis s’entregaran durant la propera tardor 

de festivals internacionals, algunes d’elles 
premiades com ara Moment de Geoffrey 
Uloth, guanyador del premi al millor curt-
metratge internacional al BIFFF - Brussels 
International Fantastic Film Festival i del 
premi del públic al Fantasia Internacional 
Film Festival de Montreal i al Toronto Film 
Festival; el multipremiat O.I del canadenc 
N’cee van Heerden, seleccionat en més d’un 
centenar de festivals d’arreu del món.

en la simplicitat) la veu que s’intueix al 
darrere dels versos transita en allò con-
cret i específic amb la voluntat de ser una 
experiència comuna. Per la seva part, 
Adrià Aguacil Portillo, ha guanyat el 22è 
Premi Ciutat de Badalona de Narrativa 
Juvenil. El jurat ha destacat l’originalitat 
de la idea que vertebra l’obra i la madure-
sa narrativa amb un estil frec i espontani 
que connecta amb l’empatia juvenil i que 
convida a la reflexió sobre la hipocresia. 
I Jesus Giron Araque ha obtingut el 13è 
Premi de Teatre Breu Andreu Solsona. El 
jurat ha destacat l’originalitat amb la que 
l’autor plateja l’argument a partir d’uns 
quadres de famosos pintors, que donen 
peu a una estructura teatral molt ben re-
solta. Així ho han decidit els jurats dels 
Premis Literaris Ciutat de Badalona 2020 
que han hagut d’escollir entre un total de 
161 obres presentades. 

L’acte de lliurament dels premis està 
previst fer-lo durant la tardor.Els Premis 
literaris Ciutat de Badalona consisteixen 
en la publicació de les obres guanyado-
res a càrrec de l’Editorial Viena Edicions 
(narrativa i poesia), Ànima Llibres (na-
rrativa juvenil) i Pont del Petroli (teatre), 
més una dotació en metàl·lic de 4.000 € 
per al premi de narrativa, 3 000 € per al 
premi de poesia, 3.000 € per al premi de 
narrativa juvenil i 2.000 € per al premi de 
teatre.Aquest any s’han presentat un total 
de 161 obres. D’aquestes, 71 optaven al 
premi de poesia, 54 al de narrativa, 14 al 
de narrativa juvenil i 22 obres al premi 
de teatre.
S’ha d’assenyalar que el jurat qualifi-
cador ha considerat que el nivell de les 
obres presentades no assoleix, enguany, 
la qualitat desitjable per ser premiat amb 
aquest guardó.
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Tornen els concerts 
en directe a la 
Donzella de la Costa

OCINE reobre els cinemes 
del Màgic aquest divendres 

El local de platja recupera la música en viu
Les sales disposaran de totes 
les mesures de seguretat 

Imatge de la Donzella de la Costa Imatge dels cinemes del Màgic Badalona

Aquest dissabte, 27 de juny, tornen 
els concerts a la Donzella de la Costa. 
Aquests concerts seran en viu,, des-
prés d’aquests mesos sense música en 
viu. El primer concert anirà a càrrec de 
l’Oriol Tramvia. El cantautor ha tornat a 
reunir a “Els de la via” per presentar les 
noves cançons que ha anat composant 
aquests anys i fer un repàs als temes 

OCINE tornarà a obrir els seus cinemes 
del centre comercial del Màgic Bada-
lona aquest mateix divendres, 26 de 
juny. Després de més de tres mesos 
tancats per la crisi del coronavirus la 
companyia espera “que la tornada a 
la normalitat sigui unànime i que les 
properes estrenes cinematogràfiques 
no es vegin afectades”. La compan-

més emblemàtics de la seva llarga tra-
jectòria. Amb Lluís Xandri a la guitarra, 
Ramon Vagué al contrabaix i Xavi García 
al cajón i petites percussions. Els con-
certs, amb bandes com The Roosters, 
Joel Moreno, La Cuina del Blues, Diego 
Cortés o Juan José Barreda seran que 
actuaran a la Donzella durant els mesos 
de juny i juliol a la Donzella de la Costa.

yia afirma que ha fet una desinfecció 
de les instal·lacions i que aplicarà les 
normes de distanciament social. Així, 
es limitarà l’aforament de les sales i es 
reforçarà la neteja amb més personal. 
La venda d’entrades i de productes del 
bar serà en línia, i als mateixos cine-
mes es farà el tall dels tiquets amb lec-
tors digitals.
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Punt i final. El Club Joventut Badalona 
ha tancat aquest dijous la seva tem-
porada 2019-20. Ho ha fet després de 
guanyar al Baskonia a la final a 12 que 
s’està celebrant a València. La Penya va 
fer un bon partit contra el Baskonia (76-
74), un rival que ja tenia assegurada la 
seva presència a semifinals i que va re-
servar Toko Shengelia. La mala notícia 
per al conjunt basc va ser la lesió de 
Jayson Granger. Carles Duran va tenir 
les baixes d’Alen Omic, amb molèsties 
a l’abductor, i Neno Dimitrijevic, amb 
una sobrecàrrega als isquiotibials. La 
Penya, que va arribar a tenir un avantat-
ge de 14 punts durant la primera meitat, 

La Penya acaba la temporada amb 
una victòria davant el Baskonia (76-74)

Imatge del partit Penya-Baskonia disputat aquest dijous a la tarda

va exhibir el seu joc desinhibit habitual 
per tancar la temporada. L’equip verd-i-
negre va fer coincidir cinc jugadors del 
planter en pista en alguns moments del 
partit. Kerem Kanter va tenir una bona 
actuació i es va convertir en el millor 
anotador dels badalonins. Després 
del matx, l’entrenador Carles Duran 
comentava que “veníem amb ambició 
i no hem pogut classificar-nos per a 
les semifinals. Estic molt content amb 
l’equip, que ha jugat sense pressió. Si 
som capaços de mantenir els jugadors 
joves dos o tres anys tindrem el Joven-
tuts que tots volem”, va assegurar ahir 
Duran.  

El Club Joventut Badalona ja ha co-
mençat la nova campanya de socis de 
la pròxima temporada. Aprofitant l’últim 
tram de la competició i sota el lema “Et 
volem a l’equip”, el Club Joventut Ba-
dalona dona el tret de sortida a la cam-
panya per a nous socis de la temporada 
20/21, amb un seguit d’avantatges que 
faran que junts puguem seguir creixent.

Uneix-te a la Penya i gaudeix d’emocio-
nants partits a l’Olímpic en competició 
nacional i europea. L’abonament inclou: 
17 partits de fase regular Lliga Endesa 
ACB (i 1a Ronda Playoff*) i 5 de Fase de 
Grups de l’EuroCup (Top 16 i 1a Ronda 
Playoff*). Amb un mínim 22 partits ga-
rantits. El club ha creat un web especial 
per oferir més informació.

Et volem a l’equip, l’eslògan 
per captar socis i socies

La Penya posa en marxa 
la campanya de socis de 
la pròxima temporada

ESPORTS18

Els verd i negres tanquen una temporada “estranya” amb molts alts i baixos

Imatge de la campanya per captar nous socis

PUNXADA CONTRA L’IBEROSTAR TENERIFE (82-80) 

Tot i no comptar amb els seus dos ju-
gadors extracomunitaris a València, els 
nord-americans Tony Wroten i Luke 
Harangody, la Penya es va quedar a 
un pas d’arribar a l’última jornada de 
la fase final de la Lliga Endesa amb 
opcions de classificar-se per disputar 
les semifinals. La nit de Sant Joan el 
Joventut de Badalona va malbaratar 
una diferència de vuit punts i va perdre 
contra un Iberostar Tenerife que no s’hi 
jugava res (82-80). L’equip verd-i-ne-

gre va arribar als últims tres minuts i 
mig guanyant, però el seu tram final va 
ser decebedor: tres tècniques i massa 
errades. Amb aquesta derrota, la Penya 
ja no tenia cap opció d’accedir a les se-
mifinals i era el Baskonia, el seu rival 
d’aquest dijous, el que acompanyarà 
el Barça en aquest viatge final. Un cop 
la Penya ha quedat eliminada ara toca 
pensar ja en la següent. L’equip ha arri-
bat aquesta passada mitjanit a Badalo-
na procedent de València.  
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La Penya tornarà a jugar a Europa 
la temporada 2020/2021
Un total de 24 equips disputaran la lliga el curs vinent

La Penya tornarà a jugar l’EuroCup

El Club Joventut Badalona serà d’Eu-
roCup la temporada vinent. Així ho va 
confirmar l’EuroLeague, en un comuni-
cat que va emetre amb els 24 equips 
que disputaran la competició la pròxi-
ma temporada. D’aquesta manera, el 
projecte de la Penya podrà continuar 
creixent amb partits de competició eu-
ropea per segon any consecutiu a Ba-

dalona. La darrera temporada, els verd-
i-negres van fer una gran competició, 
disputant el TOP16 i guanyant tots els 
partits disputats al Palau Olímpic. El 
president del Club, Juanan Morales, 
molt satisfet amb la gran notícia, ha 
explicat al web penya.cat què significa 
això per a la Penya: “Jugar la pròxima 
edició de l’EuroCup suposa un reforç 

en el projecte que vam començar fa uns 
anys. Tenim moltes esperances que 
l’equip competeixi a molt bon nivell”.
En l’àmbit del projecte, Morales creu 
que “serà un destí atractiu per jugadors 
que hagin de complementar els que no-
saltres formem al nostre propi planter, 
i suposa un pas cap a la consolidació 
de la Penya com un club que sempre 
disputa competicions europees”.Per 
últim el president verd-i-negre també 
pensa que anirà molt bé haver jugat 
l’última edició de l’EuroCup: “Serà po-
sitiu pels joves que no l’havien disputat 
mai, per entendre-la i aprendre a jugar 
dos partits del màxim nivell durant la 
setmana”.

MOR TOMÀS GARCIA, EXDIRECTIU DE LA PENYA

El Club Joventut Badalona va expres-
sar, fa uns dies, el més sentit condol 
per la mort del senyor Tomàs Garcia, ex 
directiu i ex conseller del club.Tomàs 
Garcia va formar part de la directiva del 
Joventut durant l’etapa de president de 

Genís Llamas i posteriorment va seguir 
en la de Jordi Villacampa, complint 
més de 20 anys com a directiu de l’en-
titat.Els jugadors del primer equip van 
portar un crespó negre en el partit con-
tra el Bilbao Basket en senyal de dol.
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Comencen els primers fitxatges del 
C.F. Badalona per la propera temporada
Ignacio Alfonso serà el nou entrenador adjunt del primer equip 
El Club de Futbol Badalona ja està pre-
parant les novetats del seu primer equip 
de cara a la temporada 2020-21, que 
espera poder començar durant l’agost 
amb la pretemporada i l’inici de la lliga. 
Durant els darrers dies, el club escapulat 
està comunicant les baixes, renovacions 
i cares noves. Pel que fa a les cares no-
ves, s’ha comunicat que Ignacio Alfonso 
serà l’entrenador adjunt del primer equip. 
Ignacio Alfonso Velasco (Madrid, 22 de 
març de 1980) va ser jugador del CF Ba-

dalona entre 2007 i 2010. Té experiència 
com a entrenador en el UB Conquense, on 
ha viscut els seus últims anys com a fut-
bolista. Com a fitxatges, fins al moment, 
destaquen Roger Colomina, Gonzalo Lle-
rena o Fran Dorronsoro. De moment han 
renovat Miquel Robusté, Ismael Moyano, 
Chema Moreno i Valentín Merchán. Els 
jugadors José Miguel Morales, Adri Díaz, 
Hugo Esteban, Máyor, Kilian Duran, Abel 
Suárez, Toni Jou, Joel Lasso i Dani Del 
Moral no seguiran al club. Imatge d’Ignacio Alonso. Foto: La Tribuna de Cuenca

Imatge de la piscina i l’edifici del Club Natació Badalona
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El Club Natació Badalona va ser fundat l’any 
1929, segons ha arribat per tradició oral, per 
una colla d’amics que es reunien a la perruque-
ria Can Minobis del carrer Sant Isidre. Els pri-
mers estatuts del Club Natació Badalona, però, 
daten, segons segell del Gobierno de la Pro-
vincia de Barcelona del 28 de maig de 1930. 
Per la mateixa via ha arribat que un dels pri-
mers actes que aquell grup d’amics celebraren 
fou un ball social, el dissabte anterior a Sant 
Joan, tot buscant coincidir amb el solstici d’es-
tiu. Així doncs, es pot considerar la data del 
22 de juny com l’aniversari del club natació. 
La primera seu social fou als banys El Pesca-
dor. És també conegut amb el nom genèric d’El 
Club. Començà organitzant cursos de natació i 
campionats de patí de vela (1945, 1957, 1958, 
1960, 2000). Organitzà el Campionat d’Espan-
ya de patins (1949) i el Campionat d’Espanya 
de patí de rem (1960). L’any 1966 construí la 
nova seu social i el 1970 inaugurà l’escola de 

La Unificació Llefià ja té gairebé tancada 
la nova plantilla per la pròxima temporada 
2020-2021 a la categoria de Primera Catala-
na. El club badaloní ha pogut fer ja 14 reno-
vacions de la temporada passada i cinc nous 
fitxatges. El porter Tomàs Terrats, que arriba 
des de l’Europa B, Miquel Porta, un defensa 

Aquest pròxim dilluns 29 de juny està 
prevista l’obertura parcial de les instal·la-
cions esportives municipals de Badalona 
per a la pràctica esportiva, amb l’excepció 
de la piscina municipal del Centre, Mireia 
Belmonte. Per poder dur a terme aquesta 
obertura s’han elaborat plans adequats per 
a cadascuna de les instal·lacions munici-
pals, amb la finalitat de garantir la segu-
retat i la higiene, que requerirà la col·la-
boració dels usuaris i les usuàries i del 
personal al servei de les instal·lacions. La 

vela. A partir dels anys noranta es reformaren 
les instal·lacions i es dinamitzà l’activitat social. 
En aquest període obtingué èxits rellevants en 
submarinisme i triatló. Practica natació, patí 
de vela, rem, activitats subaquàtiques, triatló, 
waterpolo, surf, surf de vela, frontennis, fitnes 
i atletisme. Participa en competicions d’àmbit 
català i estatal de diverses especialitats. En 
vela, destacaren els germans Mongé, pioners 
del patí de vela a Catalunya, Jordi Lamarca, 
Jaume Casanovas, Hilari López o Joan Piera. 
També passà per les files del club Mireia Bel-
monte, Jordi Bosch i el triatleta Jordi Garcia. 
Artur Serra instaurà l’emblema d’or de l’entitat 
l’any 1989. Des del 2002 organitza l’aquatló 
Ciutat de Badalona i el 2010 fou seu del Cam-
pionat d’Europa de patí de vela. El Club Natació 
va inaugurar el passat novembre els actes del 
90è aniversari, però per aquest any s’havien de 
celebrar més actes que han quedat ajornats per 
l’actual situació sanitària.

central que jugava al juvenil del Badalona. 
També s’incorporen Cristian Poyatos, un 
migcampista procedent del Racing Vallbona 
i els davanters Jairo Torné del Club de Futbol 
Vic, i Alanque jugava a la Muntanyesa. Jordi 
Souto seguirà entrenant la Unificació de Lle-
fià, una temporada més. 

piscina Mireia Belmonte obrirà al públic el 
mes de setembre, atès que s’aprofitarà el 
període d’estiu per a realitzar tasques de 
reparació, imprescindibles després de di-
verses avaries sobrevingudes pel seu tan-
cament obligatori per l’estat d’alarma sani-
tària. El Servei d’Esports de l’Ajuntament 
de Badalona anirà informant els usuaris i 
a la ciutadania en general de tots aquells 
canvis de normatives que es puguin pro-
duir puntualment en referència a l’ús de les 
instal·lacions esportives.

El club va néixer oficialment 
el 22 de juny del 1930

El club badaloní ha renovat 
a 14 jugadors d’aquest curs

La piscina municipal del Centre s’obrirà
al setembre després d’unes reparacions 

90 anys del Club Natació 
Badalona, 90 anys mirant 
el mar

Cinc nous fitxatges per 
la Unificació de Llefià per 
la temporada que ve

Dilluns s’inicia l’obertura
parcial de les instal·lacions 
esportives municipals  
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Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga
Àries (21/3 al 20/4)

S’allunya la confusió de les darreres setma-
nes. Amb l’entrada del Sol a Casa IV, sents 
necessitat de reinventar-te i deixar enrere pa-
trons familiars que ja no funcionen.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
El Sol entra al teu signe i inicies un nou cicle 
vital, FELICITATS! Tot i la situació actual, és 
possible que facis una escapada per retro-
bar-te amb persones que aprecies.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Període de sanes indecisions. Això és bo per 
no precipitar-te, pel que fa al sector afectiu. El 
Sol per Casa X, et dona un punt d’ambició per 
progressar professionalment.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Pots trencar més d’un cor, desprens un en-
cant especial i els altres ho perceben. Hauràs 
de lidiar amb persones de caràcter oposat al 
teu i caldrà una mica de paciència.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Es pot presentar una oportunitat afectiva. Una 
persona que t’atrau mostra interès en tu, però 
sembla que necessites assegurar-te. Penses 
seriosament en tornar a formar-te.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Amb el Sol a Casa XII, et pots mostrar més 
contingut del que és habitual. Penses  en el 
passat i amb una persona del sexe femení. Els 
deutes econòmics s’alleugereixen.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Una situació sentimental arriba a un final 
d’etapa per finalitzar o assolir més compro-
mís. Més desplaçaments en el teu dia a dia. 

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Existeix la possibilitat de que estructuris un 
sistema de treball des de casa. Accions rela-
cionades amb la salut; analítiques, revisions... 
Sospeses tornar a ser pare o mare.

  Bessons (21/5 al 21/6)
El compte corrent demana que hi posis aten-
ció amb el Sol a Casa II i cercaràs la manera 
de posar-te al dia econòmicament. Converses 
familiars per assumptes patrimonials.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Amb Mercuri retrògrad per Casa XI, neces-
sites comprendre el passat per no repetir el 
mateix en el futur. Nous contactes i noves 
amistats, poden entrar a la teva vida.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Amb el bon aspecte de Mart amb Júpiter, 
possibilitat d’ascens laboral o d’algun tipus 
de compensació. Molta energia per cremar, 
però compte perquè pots ser una mica brusc.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Tornes a relaxar-te, després d’un temps en 
que t’has sentit sobreexcitat i un pèl negui-
tós. Segueix la connexió emocional amb una 
ex-parella de la que pots tenir notícies.

ENTRETENIMENT22

Sudoku

8 5 2 9
1 5 3
2 6 5

8 2
9 3 7 6

3 7
7 8 9

6 8 3
1 3 2 7

3 6 8 4 1 5 2 7 9
4 1 5 7 2 9 3 6 8
9 2 7 6 8 3 4 1 5
8 7 4 9 6 1 5 2 3
2 5 9 3 4 7 6 8 1
6 3 1 8 5 2 9 4 7
7 4 2 5 3 8 1 9 6
5 9 6 1 7 4 8 3 2
1 8 3 2 9 6 7 5 4

Dificultat: Baixa

8529
153
265

82
9376

37
789

683
1327

368415279
415729368
927683415
874961523
259347681
631852947
742538196
596174832
183296754

Dificultat: Baixa
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Moviments de dones 
a Espanya i Catalunya, 
segles XIX-XXI

Intel·ligència emocional: 
la seva importància a la 
vida diària

La felicitat: una garantia de 
salut psíquica i creixement 
personal

Les guerres oblidades

Maleïdes, arraconades 
i lluitadores socials

Bucaners, esclaus fugitius 
i pirates

Coneixement i engany (I): 
postveritat i resistència 
crítica

Filosofia i sèries de 
televisió

Els orígens de la Humanitat. 
Històries de fòssils, desco-
bertes i estat de la qüestió

Lloc de realització:

CENTRE CULTURAL EL CARME
C/ Francesc Layret, 78-82
08911. Badalona

Telèfon: 93 389 04 83

MATRÍCULA
OBERTA
PRIMER TRIMESTRE
2020-2021
DEL 21 DE SETEMBRE 
AL 14 DE DESEMBRE

#GAUDIRUB
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