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Nova troballa
d’una peça
de l’Edat Mitjana
Una excavació arqueològica al carrer 
del Temple permet localitzar una 
peça singular

La Penya presenta 
Pau Ribas, que 
torna a Badalona 
onze anys després 18
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Una excavació arqueològica al carrer 
del Temple permet localitzar una peça 
singular de la baixa Edat Mitjana 
Es tracta d’un fragment escultòric en alt relleu d’una figura 
El subsòl de Dalt la Vila i els seus voltants 
continuen sent una mina pels arqueòlegs. 
Una de les bones notícies que ofereix Bada-
lona als mitjans de comunicació té a veure 
amb importants troballes que s’han pogut 
detectar durant els darrers anys. Justament, 
els arqueòlegs van trobar, fa uns dies, un 
fragment escultòric en alt relleu on podem 
observar una figura amb un rotlle de perga-
mí entre les mans. L’element, que molt pro-
bablement procedeix de l’església de Santa 
Maria o de la Torre Vella, es podria datar a la 
baixa edat mitjana (segle XIII-XV).  Aques-
ta localització ha estat possible gràcies a 
la intervenció arqueològica que començà 
a finals del mes de maig en un solar del 
carrer del Temple, cantonada amb el carrer 
Germà Bernabé, on es construirà un edifici 
de pisos.En tractar-se d’un solar situat dins 
l’àrea protegida com a BCIN del jaciment 
de la Cuitat Romana de Baetulo, s’està fent 
una prospecció per detectar la presència de 
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restes d’època romana, sota la supervisió 
del Museu de Badalona. Tot i l’estat enca-
ra inicial de l’excavació, que durarà unes 
setmanes més, s’ha pogut documentar la 
presència de diverses estructures dels se-
gles XVIII-XIX, entre les quals es troben 
les fonamentacions d’un edifici que pos-
siblement formava part dels estables o es-
pais d’emmagatzematge de la Torre Vella, 
i dues estructures hidràuliques. Una és 
una mina d’aigua, que es preservarà –tot i 
que no serà visitable-, que fou amortitza-
da a finals del segle XIX, quan es va urba-
nitzar el carrer del Temple. Es tracta d’una 
conducció, amb una canal sobreeleva-
da, feta amb murs de pedra lligats  amb 
morter i coberta amb una volta de maó.  

Un any amb diverses troballes 
impulsades pel Museu 
de Badalona
Durant el darrer any s’han fet diverses ins-

peccions a solars que s’estan urbanitzant 
al voltant de la zona de Dalt la Vila o Coll i 
Pujol. Fa uns mesos van localitzar part de la 

Via Augusta romana. Aquesta era una via que 
unia Cadis i Narbona, punt en el qual s’unia 
a altres que duien fins al centre de l’Imperi 

Imatge de la peça de la baixa Edat Mitjana

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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romà, i les obres de construcció d’un nou 
edifici d’habitatges al solar que hi havia entre 
els carrers de Coll i Pujol, Sant Ramon i la 

10/07 al 24/07/2020

plaça de l’Alcalde Xifré van fer que tornés 
a veure la llum. La part de la Via Augusta 
localitzada feia 5,5 metres d’amplada i 40 

*Citroën C3 Puretech 83 S&S Feel. Entrada: 3.000€. Subjecte a Finançament PSA i entrega vehicle / 50.000 km / 48 mesos /  
4 anys de garantia / Pla PIVE inclòs. Consulta condicions als nostres centres o a drivim.com

*Berlingo Talla M BlueHDI 100 S&S 100 anys. Entrada: 3.500€. Subjecte a Finançament PSA i entrega vehicle / 50.000 km / 
48 mesos / 4 anys de garantia / Pla PIVE inclòs. Consulta condicions als nostres centres o a drivim.com

Citroën C3

140€/mes* 174€/mes*

Al carrer del Temple, a finals del mes de 
maig, es va iniciar una intervenció ar-
queològica prèvia a la construcció d’un 
nou edifici que va despertar una gran ex-
pectació entre els veïns, segurament per 
causa del confinament que ens fa estar 
més alerta del que passa al nostre voltant, 
però també per l’expectació que sempre 
genera l’arqueologia a la nostra ciutat. 
D’altra banda, abans d’entrar en matèria, 
també volem agrair la comprensió i la 
col·laboració de la propietat del solar 
envers l’equip d’arqueologia que hi està 
treballant i envers el Museu de Badalona.
Durant les tres primeres setmanes d’inter-
venció es van descobrir i documentar una 
sèrie de murs de diferents construccions 

Clara Forn   Arqueòloga del Museu de Badalona

Emancipar-se, un desig molt complicat

fetes al segle XVIII-XIX. Hem de tenir en 
compte que, en aquells moments, els 
terrenys eren propietat de la Torre Vella, 
avui seu de l’Escola Cultural. També cal 
tenir present que el 1888, l’Ajuntament 
va iniciar el projecte d’urbanització del 
carrer del Temple i es van construir els 
murs i contraforts que podem veure a 
l’interior dels solars en la imatge dels 
anys 1950.
De les construccions exhumades, cal des-
tacar-ne dos conductes d’aigua. El primer 
quedava sota el talús del carrer del Temple 
i no el vam poder veure en un tram gaire 
ampli. Es tractava d’una construcció amb 
una volta de canó d’uns 2 metres d’alçada. 
El segon, que estava molt més ben con-

servat, encara que només en un tram de 
6 metres, és una mina d’aigua. La cons-
trucció era feta amb murs de pedra lligats 
amb morter i una volta de maó. A l’inte-
rior tenia dos canals, cosa poc freqüent. 
El canal principal s’estrenyia a la base per 
tal de decantar-ne el sòlid i evitar que la 
canalització s’embussés, i l’altre era més 
elevant i estava construït amb teules àrabs 
invertides. La mina es troba conservada 
sota el mur de façana del carrer del Ger-
mà Bernabé, la construcció del qual podia 
haver-la trencat. No sabem encara d’on 
captava l’aigua o quin era el recorregut 
d’aquesta mina, tot i que el pendent que té, 
en sentit descendent, seguia en direcció a 
mar. Un element que podríem qualificar 

d’insòlit va ser la recuperació d’un frag-
ment escultòric en alt relleu on s’observa 
una figura amb un rotlle de pergamí entre 
les mans. Aquesta peça, que molt proba-
blement procedia de la Torre Vella o de 
l’església de Santa Maria, es podria datar a 
la baixa edat mitjana (segle XIII-XV). L’es-
cultura, que devia formar part d’una pica 
o algun element decoratiu no estructural, 
va sortir entremig de la terra aportada al 
solar segurament de quan es va terraple-
nar per urbanitzar el carrer.  Esperem, en 
les properes setmanes, arribar al nivell de 
les construccions d’època romana. Pr ara 
hem pogut documentar una gran capa de 
terres utilitzades com a camps de conreu 
del segle XV-XVI.

metres de llarg, i se situava a uns 350 metres 
de la porta occidental de la ciutat. Segons va 
informar el Museu de Badalona, se sap que 

els paviments més antics eren de la prime-
ra meitat del segle I aC., moment en el qual 
Baetulo va ser fundada.  

Interior de la mina d’aigua del temple. J. ArdiacaExterior de la mina d’aigua del temple. J. Ardiaca
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Oposició i entitats s’uneixen per demanar
al govern un pla urgent de recuperació 
Sectors econòmics demanen una condonació d’algunes taxes municipals
Tots els blocs de l’oposició, sense el PP, 
van reunir-se la setmana passada amb 
diverses entitats econòmiques de la ciu-
tat per tal de posar sobre la taula quines 
mesures urgents necessita Badalona 
després del confinament, Tots els partits, 
PSC, Guanyem, ERC, En Comú Podem i 
Junts van coincidir a demanar un pla al 
govern local i convocar el Consell Econò-
mic i Social de Badalona. La trobada va 
ser presencial, per part dels portaveus 
dels grups municipals, i també temàtica 
per part de les entitats, com la Federació 
de Veïns de Badalona (FAVB), l’entitat de 
restauradors Forquilla Badalona o els 
Marxants de la ciutat. Entre altres mesu-
res, les entitats econòmiques de la ciutat 
han demanat un pla econòmic i urgent al 
govern del PP, tal com s’ha tirat endavant 
a molts municipis, i la condonació d’al-

gunes taxes municipals. Algunes entitats 
van lamentar la no convocatòria del Con-
sell Econòmic i Social de Badalona des 

de fa dos anys o la mala imatge que s’està 
donant als mitjans de comunicació sobre 
Badalona, que segons diuen, no ajuda a 
atraure ciutadans de fora. Els grups de 
l’oposició van lamentar que el PP encara 
no hagi anunciat cap mesura concreta, en 
el terreny econòmic, per fer front la crisi 
que s’espera. 

El govern del PP diu que vol consen-
suar les mesures amb l’oposició
El govern municipal té la voluntat de 
convocar el Consell Econòmic i Social 

Denuncien la supressió del 
servei de pediatria del CAP
de Bufalà

Enrique Tomás estrena nova 
nau industrial 

L’Associació de Veïns de Bufalà ha de-
nunciat la possibilitat que la Generalitat 
suprimeixi el servei de pediatria del CAP 
de Bufalà-Canyet per centralitzar-lo al 
CAP Doctor Robert. Guanyem ja ha do-
nat suport a la campanya veïnal i el PSC 
de Badalona ja ha entrat una pregunta al 
Parlament català per aquesta possible 
desaparició del servei de pediatria a l’am-
bulatori de Bufalà. 

Enrique Tomás acaba d’engegar la seva 
nova seu a Montigalà. La construcció, 
energèticament eficient i amb més d’1 000 
metres quadrats per planta, se situa a Bada-
lona, ciutat natal d’Enrique Tomás, president 
i fundador de l’empresa. Segons explica el 
propi Enrique Tomás, “quan vam tenir de-
finides les línies estratègiques a seguir en 
els propers anys, vam engegar els canvis 
necessaris per aconseguir els objectius que 
ens havíem fixat”.  

Oberta la primera fase de la remodelada plaça Trafalgar

Dissabte va reobrir la plaça de Trafalgar 
de Llefià., un cop acabada la primera 
fase de les obres de reforma. Els tre-
balls han servit per crear un espai lliure 
i accessible pensat per tal que la ciuta-
dania pugui passejar i descansar, amb 
zones enjardinades i d’altres obertes 

amb possibilitats de realitzar diferents 
activitats. Ara, l’Ajuntament vol tirar 
endavant la segona fase de l’obra, que 
actualment es troba en projecte amb un 
pressupost de 350.000 euros, s’acabarà 
de dotar la plaça de més serveis i de 
modernitzar alguns dels espais.

de Badalona en les pròximes setmanes, 
un cop s’hagin definit amb la resta de 
grups municipals les línies i propostes 
que s’han d’aplicar per reactivar l’eco-
nomia de Badalona. En aquest sentit, el 
govern municipal han mantingut durant 
les darreres setmanes trobades amb els 
grups de l’oposició per elaborar un do-
cument consensuat. Aquesta ha estat la 
resposta sobre la convocatoria que va 
fer l’oposició sobre les mesures econò-
miques que proposa tirar endavant a la 
ciutat.

Imatge de la reunió de l’oposició per parlar sobre la situació econòmica de Badalona
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El govern inicia la tramitació per a la redacció
del projecte d’una nova comissaria a Sant Roc
El conseller d’interior Miquel Buch anuncia més mossos a Badalona
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Al-
biol, ha anunciat a la Junta Local de Se-
guretat d’aquest dilluns que l’Ajuntament 
iniciarà en els pròxims dies els tràmits 
administratius per encarregar la redacció 
del projecte d’una nova comissaria de 
la Guàrdia Urbana al barri de Sant Roc. 
L’equipament s’ubicarà al solar de l’an-
tiga caserna dels Bombers, a l’avinguda 
Marqués de Mont-Roig i la previsió del 
govern municipal és que entri en funcio-
nament abans que acabi el mandat, l’any 
2023. Aquesta comissaria donaria servei 
en exclusiva als barris “conflictius” de la 
zona sud i, segons Albiol, preveu també 
reservar un espai perquè hi puguin treba-
llar altres cossos policials en especial els 
Mossos d’Esquadra, responsables de la 
seguretat ciutadana. La comissaria de Sant 
Roc és una de les velles promeses d’Albiol 
a Badalona. El 2011 ja va voler augmentar 
la presència policial als barris del sud de 
Badalona, de la mà de la llavors polèmica 
campanya del ‘Netejant Badalona’ i hi va 
obrir un mòdul prefabricat de manera pro-
visional. “Era un primer gest d’acord amb 
les possibilitats del moment”, ha recordat. 
I en la campanya de les darreres munici-
pals, el 2019, ja va prometre l’equipament 
que ara comença el seu camí administratiu 
per fer-lo realitat abans que acabi el seu 
mandat. Segons Albiol, la presència d’una 
comissaria al barri és una “necessitat” en 
una de les zones més “conflictives” de la 
ciutat. Mentre no es posa en marxa –cal-
cula que serà al 2023–, l’alcalde estudia 
també recuperar el vell mòdul de la plaça 
Camaron per tornar-lo a adequar com a 
punt de referència de la Guàrdia Urbana al 
barri. En aquest sentit, Albiol ha retret als 
governs de Dolors Sabater i Àlex Pastor 
que haguessin “abandonat” el barracó.
En el capítol de retrets, Albiol també ha la-
mentat que els alcaldes que l’han precedit 
haguessin desmuntat la unitat Omega de 
la Guàrdia Urbana, una unitat d’actuació 
ràpida que el propi Albiol assimila als an-
tidisturbis. “Estem pendents que arribi el 
material per poder tonar a posar en servei 
aquesta unitat”, afirma. Les previsions del 

govern municipal és que la nova Omega 
entri en funcionament aquesta tardor. “Es-
pero que no sigui molt més enllà del mes 
de setembre”, augura l’alcalde. Els agents 
de la Omega treballaran en torn de tarda i 
nit i patrullaran a les zones més conflic-
tives de la ciutat per evitar aldarulls i re-
forçar la seguretat.

El PSC treu pit per les dades presen-
tades a la Junta Local de seguretat
El grup municipal del Partit Socialista de 
Badalona ha demanat al govern del PP que 
ampliï la convocatòria d’agents de la Guàr-
dia Urbana de les 20 previstes a 50. De-
fensen la necessitat d’una nova comissaria 
de policia local a Sant Roc, tal i com ells 
també van proposar en campanya. Els so-
cialistes han valorat molt positivament les 
xifres presentades durant la Junta Local de 
Seguretat i afirma que la baixada d’un 4’4 
per cent dels delictes durant el 2019 va ser 
gràcies a les polítiques de seguretat apli-
cades pel govern de Pastor.

Més mossos a Badalona
i l’Àrea de Barcelona
Aquesta és una de les mesures que preveu 
el govern de Badalona per intensificar la 
tendència a la baixa dels fets delictius a 
Badalona. “Estem millor que la resta de 
Catalunya, però no estic satisfet i no en 
tinc suficient”, ha afirmat l’alcalde després 
d’una Junta Local de Seguretat en la que 
ha participat el conseller d’Interior, Miquel 
Buch. En aquest sentit, i com ja és habi-
tual en les darreres setmanes, les Juntes 
Locals de Seguretat que ve presidint el 
conseller d’Interior a diferents ciutats han 
anat acompanyades de la petició dels res-
pectius alcaldes d’augmentar la presència 
d’agents dels Mossos d’Esquadra. En tots 
els casos, Buch ha promès més efectius, a 
les portes d’una nova graduació d’agents.
Després de vuit anys sense la graduació 
de nous mossos, a finals de juliol sortiran 
de l’acadèmia uns 750 nous policies que 
aniran, en bona part, a “reforçar” justament 
l’àrea metropolitana de Barcelona. Buch he 
evitat donar xifres de quina distribució es 

Un moment de la Junta de Segureta Local celebrada dilluns

farà a l’espera dels resultats acadèmics 
dels futurs agents. Pel que fa a Badalona, 
Buch ha explicat que els fets delictius han 
baixat un 4,4% respecte l’any anterior. Els 
delictes més comuns són els furts i les 

estafes, que sumats representen gairebé la 
meitat dels fets delictius que tenen lloc a 
Badalona. El conseller assegura que s’està 
fent una activitat policial molt intensa en 
aquest sentit.

Nou robatori a l’Òptica Cottet de la Plana 

L’Òptica Cottet de la Plana va patir la 
matinada d’aquest dimecres a dijous un 
nou robatori. Els lladres van rebentar 

part dels vidres de l’aparador. Aquest 
establiment ja havia patit robatoris 
d’aquest tipus. 
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L’activitat ha tornat a les ciutats i, com 
sempre, l’autobús et porta allà on vulguis. 

31 línies d’autobús (diürn) et connecten 
amb la xarxa metropolitana de transport.

Els barris es mouen. 
Nosaltres també.

Més informació:

AMB Mobilitat
Disponible a App Store i Google Play

@Mobilitat_AMB 
@tusgsal_ofi cial 

@MobilitatAMB 
@tusgsal

www.tusgsal.cat
www.amb.cat/mobilitat
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A presó tres germans de la Salut acusats 
de participar en una cèl·lula terrorista que 
adoctrinava joves per a grups jihadistes 
Es tracta de tres germans que vivien al carrer Calderón de la Barca 

Un moment de l’operació del 
passat diumenge a la Salut

La policia nacional va detenir diumenge 
tres persones presumptament vincula-
des a una cèl·lula terrorista que captava 
i adoctrinava joves per a grups jihadistes. 
Aquest és el resultat de l’operació policial 
que va fer-se el 4 de juliol al número 22 
del carrer Calderón d la Barca, a la Sa-
lut.. El cos armat va efectuar tres registres 
en què va comissar material electrònic, 
aparells telefònics i documentació. La in-
vestigació va començar fa un any i mig. 
Les indagacions policials van relacionar 
els detinguts amb un ciutadà d’origen 
marroquí que després de radicalitzar-se, 
va desplaçar-se a Síria per integrar-se en 
l’organització terrorista DAESH, i que va 
morir com a combatent. La cèl·lula havia 
reclutat a diversos joves més, que estaven 
sent sotmesos a un procés d’adoctrina-
ment en estat avançat.
Els detinguts haurien mantingut reunions 
periòdiques amb un reduït grup de perso-
nes a les que alliçonaven amb missatges 
sobre la instauració del Califat universal. 

Durant el procés d’adoctrinament, se’ls 
proporcionava contingut radical en el qual 
incitava a la gihad. Des del començament 
de la investigació els agents van compro-
var com els investigats adoptaven escru-
poloses mesures de seguretat per celebrar 
aquestes trobades clandestines, per evitar 
ser detectats. Així, haurien detectat ma-
niobres de distracció a les entrades i sorti-
des dels llocs on es reunien, realitzant-se 
de forma esglaonada i sota la supervisió 
d’algun membre. Fins i tot es va arribar a 
detectar a algun dels assistents controlant 
vehicles i persones en les voltants dels 
domicilis.
La investigació l’ha executat la Briga-
da Provincial d’Informació de Barcelona 
coordinada per la Comissaria General 
d’Informació i sota la supervisió del Jutjat 
Central d’Instrucció número 3 i la Fiscalia 
de l’Audiència Nacional. Els tres arres-
tats van passar a disposició judicial i el 
magistrat en va decretar l’ingrés a presó. 
En últims mesos, i especialment durant 

l’Estat d’Alarma, la policia nacional  ha in-
tensificat la lluita antiterrorista executant 
sis operacions policials i detenint tretze 
presumptes jihadistes.

Detinguda una parella de 
carteristes habituals per un 
robatori violent a Pep Ventura
Els Mossos van detenir el passat dijous 
una dona de 22 anys i un home de 21 anys, 
tots dos de nacionalitat romanesa i veïns de 
Badalona, com a presumptes autors d’un 
delicte de robatori amb violència, tipus es-
trebada, i un delicte de lesions.Els fets van 
tenir lloc pels volts de les 09.30 hores del 
dia 2 juliol al carrer Providència, prop de 
la plaça Pep Ventura. Diversos testimonis 
van informar telefònicament que una dona 
d’avançada edat havia estat víctima d’una 
estrebada i havia caigut. Pocs minuts des-
prés va arribar la patrulla i van localitzar la 
víctima, una dona de 86 anys, estirada a te-
rra amb lesions i va ser traslladada a un cen-
tre mèdic.Per la descripció que van facilitar 
els testimonis, aquesta parella ja havia estat 
identificada per una altra patrulla, minuts 
abans de cometre el robatori.
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SERVICIOS
•Estudio energético • Diseño de proyectos • Instalación, Monitorización y Control 

• Legalización y bonificaciones • Mantenimiento • Financiación

LLÁMANOS

Carrer Jaume I El Conqueridor, 3
08915 Badalona (Barcelona)

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
Uso Residencial

¿Puedo instalar 
ahora placas 
solares 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?

PUBLICITAT
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‘Bandera Negra’ per les platges de Badalona
per manca de depuració de les aigües fecals

Badalona impulsa una campanya per 
captar visitants d’arreu de l’Estat

Ecologistes en acció presenta els “6 punts negres del litoral català”

Es vol potenciar el litoral i els atractius turístics de la ciutat

Imatge d’arxiu de brutícia a les platges de Badalona 

Ecologistes en Acció ha atorgat sis de les 
seves banderes negres al litoral català, 
en contraposició amb les blaves que es 
donen a les millors platges. En concret, 
l’entitat destaca “l’inadequat sistema de 
sanejament” de Badalona, l’amenaça de 
l’ampliació de l’aeroport del Prat sobre la 
llacuna de la Ricarda, la “mala gestió” del 
temporal Gloria i l’urbanisme al litoral de 
les comarques gironines, la “degradació” 
del sistema costaner de la Platja Llarga 
de Tarragona i la “mala gestió” de la Ba-
rra del Trabucador al Delta de l’Ebre. En 
la línia del 2019, Ecologistes en Acció 
constata que el major problema és l’abo-
cament d’aigües i la seva mala depuració, 
com passa a Badalona.
Segons Ecologistes en Acció, el pèssim 
disseny de la xarxa de clavegueram i la 
insuficient capacitat del sistema provo-
quen una sobresaturació del clavegue-
ram en dies de pluja i, de vegades, també 
sense pluja. Plàstics, restes d’animals 
morts i escombraries de tota mena arri-

ben al mar a través dels 13 sobreeixidors 
existents en el col·lector de Llevant, se-
gons l’associació. Ecologistes en acció 

destaca que la falta de transparència i la 
ineficiència de les diverses administra-
cions públiques implicades en el procés 

Badalona ha posat en marxa la campanya 
‘Vine i gaudeix de Badalona’ per promocionar 
i reivindicar la ciutat a través d’imatges que 
mostrin alguns dels seus principals atractius 
turístics com són la platja, el passeig Marí-
tim, el port, la Rambla, el Museu municipal o 
el monestir de Sant Jeroni de la Murtra. L’ob-
jectiu de la campanya es potenciar la projec-
ció de la ciutat per captar turistes d’arreu de 
l’Estat, principalment de comunitats autòno-
mes sense platja com Madrid o l’Aragó, que 
afavoreixin la recuperació del sector turístic 
local.La campanya, presentada a les xarxes 

de depuració fan que el problema empit-
jori amb els anys i la solució es vegi cada 
vegada més llunyana.

socials, ha provocat certa polèmica per la 
gran quantitat de brutícia que s’ha vist aques-
ta setmana a la platja.  L’alcalde de Badalona, 
Xavier Garcia Albiol, ha explicat que la cam-
panya sorgeix en un context complicat però 
ha remarcat que “de les adversitats han de 
sorgir oportunitats”. L’alcalde ha insistit que 
aquesta iniciativa no és un fet puntual per 
aquest estiu, sinó que forma part d’una apos-
ta estratègica a llarg termini per potenciar el 
litoral badaloní, tots els atractius turístics de 
la ciutat i la gran qualitat de vida que es pot 
gaudir a Badalona.

OPINIÓ

Deixar de viure a casa els pares és un 
desig compartit per la gran majoria de 
joves. Fer aquest pas s’ha convertit 
en un moment només a l’abast d’uns 
pocs.
Si la necessitat només permet eman-
cipar-se a una casa de lloguer, es 
necessitaran molts requisits per tenir 
accés a un pis. S’exigiran nòmines 
que, sumant les dels components que 
es disposin a llogar el pis, no super-
in el 35% dels ingressos. Per tant, si 
aquests són de 2.000€ al mes, només 
podrem afrontar-ho amb una quota de 
700€ al mes. Contractes de feina que 
les companyies exigiran, amb tota 
seguretat, que no siguin temporals. 
Inclús en l’actualitat, si s’ha estat en 
ERTO, les asseguradores no els ac-

Juan Pedro Murillo   Gerent de Badalonallars

Emancipar-se, un desig molt complicat
cepten.
A la dificultat econòmica, ja de per 
si alta, se li afegeix la falta de pisos 
al mercat. Tot això converteix en una 
aventura molt complicada l’intent 
d’una parella jove a començar el seu 
camí en solitari. L’actual situació no 
ens presenta unes millors perspecti-
ves: la pandèmia ens ha portat més 
dificultats al sector laboral i ha incre-
mentat, encara més, l’atur entre els 
joves.
Seria ideal que en algun moment es 
copiessin iniciatives, ja existents a 
altres països, que consisteixen a do-
nar ajudes als joves per iniciar una 
aventura sense els pares i poder, per 
fi, emancipar-se tan aviat com es pu-
gui.

Imatge de la nova campanya turística
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Un estiu amb prevenció per evitar la Covid-19

El Departament de Salut ha llençat la 
campanya #Tria/Salut, amb un doble 
repte: informar de les mesures de pre-
venció i protecció habituals durant els 
mesos de calor i la necessitat de pre-
venir els contagis de la COVID-19. Du-
rant l’estiu les altes temperatures poden 
arribar a tenir efectes perjudicials en la 
nostra salut. Els infants i les persones 
grans, amb malalties cròniques o que 
treballen en ambients calorosos estan 
especialment exposats a patir-los. Per 
evitar cops de calor, cal aplicar algu-
nes mesures de prevenció, tant dins 
com fora de casa, com ara hidratar-se 
freqüentment, buscar les zones més 
fresques i evitar l’exposició directa al 
sol durant les hores de més calor. En 

Una de les imatges de la campanya

A les terrasses no serà obligatori l’ús de la mascareta
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Campanya #Tria/Salut

paral·lel, els efectes de la pandèmia de 
covid-19 continuen condicionant els 
hàbits de vida. Això fa que les mesures 
d’higiene i seguretat, com ara el rentat 
freqüent de mans i el distanciament so-

La mascareta ja es obligatoria des 
d’aquest dijous a tot Catalunya encara 
que es pugui mantenir la distància de 
seguretat. L’objectiu de la Generalitat 
és combatre un cert “relaxament” de la 
població.
Mentre es comparteixi un espai amb les 
persones amb qui es conviu de manera 
habitual, no serà obligatori l’ús de mas-
careta. 
Si s’està fent una pràctica esportiva no 
serà necessari l’ús de mascareta, tot i 

cial, segueixin sent imprescindibles per 
reduir el contagi i evitar un rebrot. En 
aquest context, seguir algunes recoma-
nacions t’ajudarà a triar el teu estiu: un 
estiu amb prevenció, segur i saludable. 

que es recomana mantenir totes les pre-
caucions i recomanacions sanitàries. El 
que serà obligatori és sortir de casa amb 
la mascareta en qualsevol cas. 
Les persones que estiguin consumint 
begudes o aliments en un establiment 
de restauració tampoc hauran de fer ús 
de la mascareta.Si anem a la platja, tam-
poc no caldrà portar la mascareta a l’ho-
ra de banyar-se, de prendre el sol o de 
consumir en un bar de la sorra. Sí que 
caldrà dur-la per passejar per la sorra.

Mascareta obligatòria, però... quines 
excepcions hi ha? Quina és la multa? 
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L’espai permetrà ampliar el nombre de llits per un possible rebrot

Salut construirà un nou equipament sanitari
a Can Ruti que atendran covid-19 i després 
quedaran per altres usos

Imatge de Can Ruti

Salut té previst construir un nou equi-
pament al costat de l’edifici de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol que estarà funcio-
nant a finals d’any per atendre pacients 
amb covid-19. Aquests nous equipaments 
també s’ubicaran al costat d’altres hospi-
tals  com l’Arnau de Vilanova de Lleida, 
Bellvitge (Hospitalet de Llobregat), Moisès 
Broggi (Sant Joan Despí) o al Parc Sani-
tari Pere Virgili (Barcelona), a part de Can 
Ruti. Quan deixin de ser necessaris per a 
la covid-19 quedaran per altres usos. Ho 
ha explicat el director del CatSalut, Adrià 
Comella, en declaracions a TV3. Comella 
també ha indicat que el Govern farà se-
guiment i donarà pautes d’actuació als 1,8 
milions de catalans que s’han identificat 
com a més vulnerables, i no ha descartat el 
confinament si és necessari. Així doncs, de 
cara a una segona onada de la covid-19, el 
Govern s’ha aprovisionat amb quatre me-
sos d’estoc de material de protecció, amb 
113 milions d’unitats, i també hi haurà dis-

ponibles 3.000 respiradors, més dels que 
es van utilitzar en el màxim pic. A més, es 
construiran nous espais per atendre pa-
cients de covid-19, que estaran operatius 
a finals d’any. Seran espais estables, medi-
calitzables i de llarga durada, que es poden 
construir de forma ràpida gràcies a les no-
ves tècniques constructives.
Aquestes noves unitats de tractament estan 
ja pressupostades en una primera factura 
extra per la covid-19 de 2.000 MEUR, però 
Comella ha parlat de 1.300 milions més. 
L’escenari ideal, ha dit, és que tot això esti-
gui pressupostat i que s’ampliïn els comp-
tes de la Generalitat.

L’activitat més urgent, 
recuperada al setembre
Segons la Generalitat, al setembre ja 
s’haurà recuperat l’activitat ajornada que era 
més urgent. La resta s’haurà de recuperar 
durant el 2020, el 2021 i potser un tram del 
2022. De cara a les properes setmanes, el 
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PROFESIONALES COMO TÚ

govern català ha indicat que es farà segui-
ment i es donaran pautes de comportament 
a 1,8 milions de catalans, els identificats 
com més vulnerables a la covid-19 per edat 
o malalties cròniques. “Si som capaços 

d’identificar bé aquestes persones i tenir 
unes pautes clares de treball sobre elles pel 
que fa a aïllament, distància i suport social, 
podem fer confinaments més selectius”, ha 
argumentat.
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Entrevista a Bernat López, impulsor
del projecte solidari “Ser uno más uno”
“Em vaig preguntar què podia fer un simple ciutadà normal 
per intentar ajudar en un moment social complicat”

El periodista Bernat López, que havia 
treballat al Diari de Badalona, ha enge-
gat un projecte solidari juntament amb 
el Banc d’Aliments. Ell i la seva bici tra-
vessaran tot l’Estat recaptant quilos de 
menjar. El viatge donarà el seu tret de 
sortida el pròxim 16 de juliol. 

D’on ve la idea de poder tirar en-
davant aquest projecte solidari?
Ve de la indignació que he sentit veient 
com en una situació d’extrema dificultat 
i de crisi mundial sense precedents, la 
classe política és incapaç de construir. 
Ni en aquest context deixen de banda 
els seus interessos partidistes i no pa-
ren de passar-se la pilota els uns als 
altres. Em vaig preguntar què podia fer 
un simple ciutadà normal per intentar 
ajudar en un moment social compli-
cat. Penso que la lliçó que ens ha de 
deixar la Covid-19 és el fet d’apren-
dre a abaixar dues marxes. Vivim en 

confrontació constant, i al final queda 
demostrat que podem ser igual de vul-
nerables, independentment d’ideologia, 
lloc de naixement, color de pell, sexe, 
edat, etc. Uno más uno té aquest nom 
perquè vol convertir cada km en 1 qui-
lo d’aliments, però també perquè vol 
exemplificar com l’esforç col·lectiu de 
ciutadans iguals pot assolir fites ambi-
cioses.  

Tens la intenció d’arribar a 22 
ciutats espanyoles. Quin serà el 
principal recorregut que faràs amb 
bicicleta? 
Hem hagut de modificar el recorregut 
perquè la primera ciutat era Lleida. Hau-
rem de fer un enllaç en cotxe per no en-
trar a la comarca del Segrià. Farem Bar-
celona, Saragossa, Logronyo, Vitòria, 
Bilbao, Santander, Gijón, Corunya, San-
tiago, Ponferrada, Zamora, Salamanca, 
Àvila, Madrid, Càceres, Sevilla, Màlaga, 
Granada, Almeria, Múrcia, València i de 
nou BCN.  

Com ho has organitzat?
Doncs el cert és que porta molta feina. 
Primer s’ha de projectar la ruta per ca-
mins de BTT i veure si és viable. Des-
prés vaig contactar amb la FESBAL per 
sol·licitar ser col·laborador oficial i em 
van acceptar, signant un conveni amb 
mi en nom d’Uno más uno. Un cop tenia 

Bernat López, impulsor del projecte “Ser uno más uno”

això, va tocar buscar el més important: 
com aconseguir 5 tones d’aliments. El 
projecte ha tingut bona acollida a xarxes 
(ja som més de 37.000 entre els perfils 
de @serunomasuno a Facebook i Insta-
gram) i vaig començar a contactar amb 
ciclistes, federacions ciclistes autonò-
miques, clubs, i persones de tota mena 
a través de xarxes i tirant de contactes 
periodístics d’arreu d’Espanya. Hem 
creat una comunitat potent i hem anat 
rebent la col·laboració de tothom per 
anar gestionant totes les vies del projec-
te: coordinar recollida d’aliments ciutat 
per ciutat, quedar amb ciclistes de cada 
zona per rodar amb ells, fer aparicions a 
mitjans de cada lloc, etc. El mes de Juny 
ha estat una bogeria, treballant entre 10 
i 12 hores al dia i estant pendent del te-
lèfon cada segon. 

Quina infraestructura has previst 
i amb quines col·laboracions has 
pogut tenir? 
La principal empresa col·laboradora del 
projecte és la Rustica Camper (https://
larusticacamper.com/).Ells es dediquen 
a camperitzar furgonetes i vehicles de 
tota mena i m’han camperitzat una fur-
goneta assumint ells tot el cost, a banda 
de fer una bona aportació d’aliments a la 
causa. Jo faré tota la ruta en bici durant 
72 etapes i 2 mesos i mig, sortint el 16 
de Juliol. A més, hi ha una persona que 
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ve amb la furgoneta logística. Sortirem 
de Barcelona amb més d’una tona d’ali-
ments i la furgoneta servirà per fer les 
donacions a cada ciutat i per recollir el 
menjar que la gent col·laboradora ens 
aporti. 
Els quilos que es deixen a cada lloc els 
marcaran els KM de bici que separin els 
dos punts. Per exemple, si de Saragossa 
a Logronyo em surten 200km de ruta en 
els tracks de bicicleta, doncs haurem de 
deixar 200 quilos al Banc d’Aliments de 
Logronyo. I així successivament fins a 
completar la roda amb el València-Bar-
celona. Podem fer vida a la furgoneta i 
també utilitzarem la plataforma Couch-
surfing per conèixer gent d’arreu i com-
partir el dia a dia. Tothom pot contactar 
amb nosaltres per col·laborar: donant 
aliments, allotjament, mecànica de la 
bici, tractaments de físio, compartint 
a xarxes, etc. En el tema infraestructu-
ra també he d’apuntar que el CF Alella 
(http://cfalella.cat/), club amb el qual 
col·laboro des de fa uns anys sent mem-
bre de la junta i fent temes de comu-
nicació, i la botiga Funbikes de Calella 
(https://www.funbikescalella.com/es/) 
també han tingut una rellevància no-
tòria. E
l club m’ha donat suport fent una am-
biciosa aportació d’aliments i Funbikes 
ha col·laborat posant a punt la bicicleta 
i ocupant-se de tot el tema de mecànica 
i prevenció de reparacions.  

Es requereix un gran esforç 
físic per tirar endavant aquest 
projecte?
Es requereix una gran forma física, però 
sobretot fortalesa mental. No pots pen-
sar en el total de l’objectiu perquè és 
molt ambiciós. S’ha de fraccionar l’ob-
jectiu i anar-se premiant a mesura que 
vas fent km. Cada dia és un repte. Jo 
sóc una persona molt esportista. He fet 
coses de llarga distància tipus maratons 
i tirades llargues en bici, però un repte 
d’aquest tipus no. M’enfronto a un horit-
zó desconegut, però la motivació m’aju-

PVPR Kia Stonic 1.2 CVVT Concept (impostos, transport i promocions inclosos). No inclou les despeses de gestoria i matriculacir. Oferta per a particulars que entreguin un vehicle usat i financin amb Banco Cetelem S.A.U. un import mlnim de 
10.000� a trav�s de la campanya FlexiPlan, amb un termini i perman�ncia mlnims de 36 mesos. Oferta incompatible amb altres ofertes financeres, v�lida del 10 al 27 de juliol en concessionaris de la Penlnsula i Balears. El model de la imatge 
no correspon al model que s�ofereix. *Consulteu el manual de garantia Kia.
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darà a superar tots els obstacles. 

De quina manera hi podem col·la-
borar per fer més gran el projecte?
Doncs la forma principal de col·laborar 
és contactant amb nosaltres a través de 
xarxes socials (@serunomasuno) o co-
rreu electrònic per donar aliments. La 
FESBAL també ha habilitat un canal de 
donacions econòmiques que van direc-
tament a ells per la compra d’aliments. 
Podeu consultar el link aquí: https://fes-
bal.civi-go.net/op-kilo/uno-mas-uno-
con-los-bancos-de-alimentos-fesbal

Tens intenció de continuar
el projecte?
Ara mateix només tinc una sola missió: 
concentrar tota la meva energia en asso-
lir els 5.000 quilos d’aliments de prime-
ra necessitat. 
Estem en un moment on pensar en el 
llarg termini és inútil. Tot canvia de 
pressa, com ens ha demostrat la Co-
vid-19, així que ara per ara només ens 
podem plantejar completar aquest repte. 
Com deia el gran Pau Donés, “viure és 
urgent”, així que gaudim del moment i 
del dia a dia. 

ACTUALITAT

Imatge del vídeo promocional de la campanya



ACTUALITAT16 Ángela Vázquez - redaccio@diaridebadalona.com Núm. 700redaccio@diaridebadalona.com

El Festival Les Nits al Port estrena 
format de 4 dies seguits
Serà del 16 al 19 de juliol amb quatre propostes diferents

Imatge d’arxiu de les Nits al Port de Badalona 

CULTURA16

El Festival “Les Nits al Port de Badalona” 
estrena aquest juliol format (de dijous 16 
a diumenge 19 a les 22h) i convoca talent 
local per fer emergir les emocions a partir 
de l’art, amb propostes de jazz, flamenc i 
funció doble de música clàssica i ballet. 
Les havaneres obriran, com sempre, el 
programa dijous 16 amb la proposta Ha-
vaneres en femení de Neus Mar. Diven-
dres 17, nit de jazz i flamenc, amb Martí 
Serra amb l’espectacle Quartiana i les 
guitarres de Diego Cortés i José M. Parra 
amb Konjaleo al Aire. Dissabte 18 i diu-
menge 19 s’estrenarà l’espectacle Costu-
res de l’Ànima, amb el músic i productor 
Fèlix Serraclara i una coreografia amb 
el badaloní David Yudes com a primer 
ballarí creat per al moment i el Festival. 

Costures de l’Ànima,
proposta al Port de Badalona 
La proposta Costures de l’Ànima amb sessió 
doble -dissabte 18 i diumenge 19 de juliol 
a les 22h-. Amb dues parts que formen un 
tot. Les ganes de pujar a l’escenari i l’opor-
tunitat de tenir a la ciutat a David Yudes per 
l’anul·lació de la programació del Royal Ba-
llet de Londres permeten estrenar una pro-
ducció de primer nivell, quant a músics -a 
l’alçada de Fèlix Serraclara- i de ballarins, 
com Yudes. La primera part proposa música 
de cambra amb peces conegudes i intenses 
i ens prepararà per a la segona part.  Seams 
(Costures) del coreògraf Kiril Radev espec-
tacle dissenyat expressament per aques-
tes nits i per a aquest moment històric. El  
Korpo Dance Project proposa extractes de 

memòries que s’enllacen per mitjà de dife-
rents ments, cosint una història compartida. 
La proposta, que ens remourà i farà sorgir 
les emocions que només pot fer emergir l’art, 
la lidera Yudes, solista del Royal Ballet de 
Londres com a ballarí convidat, que feia m 

es de 10 anys que no actuava a la ciutat. 

 Mesures de seguretat per al festival 
El protocol Covid19 estableix fer reser-
va prèvia i personalitzada de l’entrada 
i es proposa aplicar taquilla inversa 

per finançar projectes vinculats amb 
necessitats d’investigació i socioe-
conòmiques derivades de la pandèmia. 
Les places s’assignaran per ordre de 
demanda a través del correu electrònic 
events@marinabadalona.cat

Exposició sobre el litoral d’abans al Forn Marena

Dissabte 11 de juny Diumenge 12 de juliol

Aquest estiu, juliol i agost, podeu visitar 
una exposició fotogràfica sobre el litoral de 
la ciutat, entre els anys 1930 i el 1990. Es 
tracta d’una exposició amb 18 imatges del 

Vespre digital, “XX Fòrum TIC 
social de Badalona”, a les 20h, a 
la plaça Trafalgar   
Un vespre digital a l’aire lliure amb xerrada, 
projeccions i taula rodona de diferents pro-
jectes i experiències relacionades amb les 
noves tecnologies i la seva vessant social en 
la lluita contra la covid-19. Amb la voluntat 
d’apropar les noves tecnologies a les asso-
ciacions, entitats, veïns i veïnes del barri de 
Llefià. forum.llefia.org Ho organitza:
Llefi@net Xarxa Ciutadana,.

litoral badaloní i les seves comparatives on 
poden observar la transformació de la platja 
industrial a la turista. L’entrada és lliure al 
Forn Marena del carrer Baldomer Solà. 

Visita guiada a la Casa dels 
Dofins i al Jardí del Quint Licini, a 
les 11h, al Museu
Visita guiada a dos dels espais més 
singulars de la ciutat romana de Bae-
tulo: la Casa dels Dofins i el Jardí 
de Quint Licini. Nombre de places 
limitat a 20 persones. És imprescin-
dible adquirir una entrada per visitar 
el Museu i cal inscriure’s prèviament 
trucant al 93 384 17 50.

PROPOSTES PER AQUEST CAP DE SETMANA
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L’animació Malakout guanya el Premi 
Serra Circular de Cryptshow Festival 

Tornen els vespres a la Fresca a 
l’Associació de veïns del Centre 

Imatge del curt guanyador

Imatge del cartell de les propostes a la 
fresca a l’AV del Centre 

Una stop motion gòtica, fosca, que fa un 
homenatge al cinema de terror dels anys 
50 i 60 i amb una tècnica i fotografia molt 
cuidada rep el Premi Serra Circular del 
certamen. Dels 47 curtmetratges de la 
Secció Oficial, el jurat del festival ha triat 

L’associació de veïns del Centre de Ba-
dalona torna a organitzar, aquest estiu, 
els vespres a la fresca al badiu de l’en-
titat, del carrer Sant Miquel, 34. A partir 
d’aquest dijous, 2 de juliol, s’organitzen 
diverses propostes culturals. Enguany, i 
a conseqüència de l’actual situació sa-
nitària, s’han organitzat dues sessions 
de cada acte, a les 19h i a les 20h, amb 
aforament limitat. A més s’ofereix la 

la producció iraní Malakout del director 
Farnoosh Abedi com millor curtmetratge 
en la XIV edició de Cryptshow Festival, 
emportant-se així un premi de 666 euros.  
El Jurat Oficial del Cryptshow ha estat 
format per quatres professionals de reco-

possibilitat de poder reservar les entra-
des a través del web de l’entitat. http://
www.avcentre.entitatsbadalona.net/. La 
primera proposta serà amb microteatre 
a la fresca amb textos de Marc Torreci-
llas. El dijous 16, a les 19h, hi haurà la 
presentació del disc Cants de resistèn-
cia. De cara al 23 de juliol, a les 19h, 
arribarà la màgia amb el mag badaloní 
Enric Magoo.

Cinema a l’aire lliure
al barri de Bufalà

Torna l’estiu a la Plaça
de la Rotllana a la Salut

A l’agost, cinema lliure 
a la platja de Badalona

Les nits de divendres de juliol, l’Associació 
de veïns de Bufalà ha organitzat unes ses-
sions de cinema a la fresca al pati de l’escola 
Can Barriga (accés pel carrer Xaloc). Les 
sessions comencen aquest mateix diven-
dres, 10 de juliol, amb el film familiar Tadeo 
Jones. El cinema a la fresca seguirà el dia 
17 de juliol amb la pel·lícula Wonder i el 24 
de juliol amb Kubo. Totes les sessions co-
mençaran a les 22h  

Un any més torna l’Estiu Cultural a la Plaça 
amb un munt d’activitats gratuïtes i a l’aire 
lliure. Les activitats es duran a terme del 2 
al 31 de juliol al Centre Cultura l’Escorxador 
al barri de la Salut. Com sempre hi haurà un 
espai esportiu, espai infantil, tallers de dan-
sa, manualitats, circ, jocs de taula, música, 
teatre i molt més per a totes les edats. A més 
s’han preparat sessions de cinema a la fresca 
els divendres a les 22h.

Un any més torna l’Estiu Cultural a la Plaça 
amb un munt d’activitats gratuïtes i a l’aire 
lliure. Les activitats es duran a terme del 2 
al 31 de juliol al Centre Cultura l’Escorxador 
al barri de la Salut. Com sempre hi haurà un 
espai esportiu, espai infantil, tallers de dan-
sa, manualitats, circ, jocs de taula, música, 
teatre i molt més per a totes les edats. A més 
s’han preparat sessions de cinema a la fresca 
els divendres a les 22h.

negut prestigi internacional. La progra-
mació del Cryptshow Festival continua. 
Aquest cap de setmana és el darrer per 
poder visionar la doble sessió asiàtica, 
mentre que els curts es podran veure fins 
el 31 de juliol a Festhome TV .
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Pau Ribas, format a la Penya des que 
tenia 4 anys, va presentar-se dimarts 
amb el Joventut, després d’11 anys fora 
de casa. L’escorta verd-i-negre, que ha 
firmat per 3 anys, lluirà el dorsal 4, que li 
ha entregat l’home que el va portar durant 
la temporada passada, Joel Parra, en un 
gest molt bonic i simbòlic. El badaloní 
va explicar que feia temps que volia que 
el seu fitxatge per la Penya es produís: 
“És un moment especial, feia molt que 
l’esperava”. A més, no va amagar el seu 
sentiment verd-i-negre: “Conec a tots 
els jugadors que hi ha a les fotos de 
la sala de premsa, sóc el soci 910 del 
club, i aquests són grans avantatges que 

Pau Ribas, presentat amb la Penya
pels pròxims 3 anys

Imatge de la presentació del jugador Pau Ribas

puc aportar aquí”. Sobre la seva futura 
tasca a Badalona, Pau Ribas va explicar 
que “vinc aquí a ajudar, a ser un més, 
amb la responsabilitat que això compor-
ta. Intentaré donar un cop de mà a tots 
els de l’equip, siguin del planter o no. 
Bennett, Marco, Laviña i Paco Vázquez 
em van ajudar a mi quan tenia 18 anys, i 
ara jo vull fer el mateix amb els joves de 
l’equip, perquè m’agradaria que tingues-
sin una gran carrera”. També, va afegir 
que “aportaré el que el conjunt necessiti, 
el que Carles Duran i Jordi Martí creguin 
convenient, qualsevol cosa, el que vull 
és que la Penya guanyi partits i lluiti per 
coses importants”.

Ferran Bassas va ser presentat la setma-
na passada al Palau Olímpic com a nou 
jugador del Club Joventut Badalona. El 
base format al planter verd-i-negre, que 
ha firmat per 3 temporades, es va mos-
trar molt content per poder tornar a casa 
seva. El badaloní va voler donar les grà-
cies al club pel seu fitxatge i va explicar 
que volia tornar: “Estic molt agraït a la 
Penya per confiar de nou amb mi i per 
portar-me a casa. Tenia moltes ganes 
de venir i tant el club com jo hem fet 
esforços perquè fos així. Esperem com-

El Club continua la seva aposta decidi-
da, que va iniciar el 2018, de potenciar 
el bàsquet femení, aconseguint plaça 
per jugar la propera temporada en un 
dels tres grups de 14 equips que con-
formarà la Lliga Femenina 2.L’amplia-
ció de la segona competició nacional 
a 42 equips, aprovada per la Federació 
Espanyola de Bàsquet aquest mes de 
juny, s’emmarca dins el projecte d’equi-
paració de les competicions masculina 
i femenina a Espanya. D’aquest mane-
ra, l’equip puja de cop dues categories, 
situant-se en el penúltim esglaó del 
bàsquet nacional. Quan es va aturar 

petir al màxim nivell i que el Joventut 
segueixi creixent”. Bassas va marxar del 
Joventut fa 8 anys, però ell no s’havia 
posat una data de retorn: “Tenia la con-
fiança que algun any podia tornar a casa. 
En cap moment em vaig marcar etapes, 
simplement volia seguir treballant i 
creixent”. A nivell de projecte, el base 
es va mostrar il·lusionat: “Fa un parell 
d’anys que la Penya lluita per estar en 
posicions de Copa i de playoffs. S’estan 
fent molt bé les coses i s’està posant el 
Joventut on es mereix”.

la competició, l’equip anava segon del 
seu grup de Primera Catalana (amb un 
balanç de 15-4). Gràcies a la bona tem-
porada, el sènior femení va aconseguir 
una plaça per jugar Copa Catalunya 
el següent curs. Fa dos anys, el Club 
Joventut Badalona va donar l’impuls 
definitiu a la secció femenina, equi-
parant-la amb l’àrea masculina (ele-
vant a la categoria de Club 5 equips 
femenins). Ara l’entitat disposa de 15 
equips de noies que, combinats amb 6 
mixtes, 27 masculins, 1 d’esport adap-
tat i 2 de diversitat funcional, formen 
els 51 equips del planter de la Penya. 

L’aler també fitxa per les properes tres temporades

La Lliga la formaran 3 grups amb 14 equips

Ferran Bassas, també reforçarà l’equip 
de la propera temporada

El sènior femení de la Penya jugarà la Lliga Femenina 2

ESPORTS18

L’escorta tornarà a lluir el dorsal número 4

Imatge de la presentació de l’aler Ferran Bassas

Les noies de la Penya jugaran a la Lliga Femenina 2



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com PUBLICITAT 1910/07 al 24/07/2020 PUBLICITAT

Aparcament
metropolità

aparcament.amb.cat

A Badalona
ja no necessites
els parquímetres

Ni a Barcelona, Castelldefels, Esplugues, l’Hospitalet, el Prat,
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern ni Santa Coloma de Gramenet.

Perquè l’app AMB Aparcament metropolità 
unifica la gestió de l’estacionament 

a la metròpolis de Barcelona.

Descàrrega gratuïta
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Primers reforços d’un Seagull il·lusionant
Aquesta setmana s’han donat a coneixer 
els primers reforços de les gavines per 
aquesta pròcima temporada 20/21. A día 
d’avui, l’equip d’Anna Junyent ha anun-
ciat un reforç per demarcació. en aquesta 
segona temporada a la lliga Reto Iberdro-
la
A la porteria arriba Itziar Martínez, pro-
cedent del Levante Las Planas però for-
mada al FC Barcelona i al Sant Gabriel. 
A la línia defensiva arriba Aina, jugadora 
que arriba procedent de d’Igualada. Per 
al mige de camp, el Seagull es reforça 
amb una jugadora valenciana, Maria 

Requena, que la passada temporada era 
jugadora del l’equip murcià de l’Alhama. 
A la punta d’atac, la primera escollida ha 
estat la jugadora procedent del Sant Ga-
briel Adriana Manau, futbolista que dona 
el salt a la segona màxima categoria del 
futbol femenil.

En els pròxims dies es comunicaran la 
resta d’incorporacions, en un nou pro-
jecte que neix amb el repte de superar la 
gran temporada 2019-2020, la qual no es 
va poder culminar com a conseqüència 
de la pandèmia. Imatge de la passada temporada Foto Flash Bdn 

Club de Rem Badalona 

Cristian Márquez, la darrera incorporació

ESPORTS20

A manca de la disputa de les promocions 
d’ascens a Segona Divisió i a Segona B, 
(aquesta es jugarà a l’Estadi Municipal), 
i amb la incògnita de com es desenvolu-
parà la pròxima temporada, l’entrenador 
del Badalona, Manolo González, encara 
no ha confirmat el planning de la pre-
temporada del seu equip, a l’espera de 
conèixer la data d’inici de la competició. 
S’especula amb la possibilitat que la lliga 
comenci a l’octubre, però ara com ara la 
RFEF no s’ha pronunciat ni ha confirmat 
el format d’aquest campionat de lliga. 

Cristian Márquez, la darrera 
incorporació
Cristian Márquez, lateral dret de 27 
anys,, s’ha convertit en la darrera in-
corporació del Badalona per aquesta 
pròxima temporada. Sorgit de les ca-
tegories inferiors del RCD Espanyol, 

L’esport nàutic també s’ha hagut d’adap-
tar a totes les circumstàncies derivades 
de la pandèmia del Covid-19. Fa un 
any, aquest mitjà es feia ressò de les 
diferents regates de la Lliga Catalana 
de Llagut. Aquest any, en canvi, la gran 
majoria de competicions han quedat 
suspeses.

Una de les poques excepcions d’aquest 
estiu tan atípic va arribar el passat 27 
de juny, amb la regata social de patí de 
vela, Gran Premi Badalona- Memorial 
Josep Font organitzada pel Club Nata-
ció Badalona amb participants de Ba-
dalona, Montgat i El Masnou. Els tres 

el nou jugador escapulat posseeix una 
àmplia trajectòria. Ha jugat a equips 
com el Màlaga, el Cadis o el Córdoba. 
També ha jugat a la mateixa categoria 
del Badalona, en equips com l’Ebro o el 
Conquense. Va estar, fins i tot, dos anys 
al futbol anglès amb el Fulham. Arriba 
provinent del Calahorra.
Amb les arribades de Márquez i el cen-
tral Gonzalo Llerena, les renovacions 
dels veterans Robusté, Moyano i Va-
lentín, i amb el jove Joei Toledo amb 
contracte, la defensa del Badalona que-
da ben guarnida, a manca d’una o dues 
incorporacions més.
La direcció esportiva del club, en-
capçalada per Justo Alarcon, el míster 
Manolo González i el directiu Antonio 
Rodríguez “Rodri” treballa també en la 
incorporació dels nous jugadors que 
han de configurar tant el mig del camp 

clubs badalonins; Club Natació, Club 
de Rem Badalona i Club Nàutic Bètulo, 
han tornat als entrenaments després del 
confinament, però sense competicions a 
la vista.

Piscina tancada fins al setembre
Diferent sort han corregut els nedadors 
del Club Natació Badalona, els quals 
han rebut la notícia que la Piscina Mu-
nicipal Mireia Belmonte no obrirà les 
portes fins al mes de setembre. Aquest 
tancament ha provocat que els més vete-
rans del club s’hagin hagut de desplaçar 
a la localitat maresmenca del Masnou 
per poder practicar el seu esport.

La pretemporada resta pendent 
de la data d’inici de la lliga

L’esport torna a la mar, però sense competicions

com la davantera, en demarcacions molt 
específiques amb jugadors de pes que 
han de ser fonamentals per als esque-
mes de l’entrenador escapulat. Ara com 

ara, figuren jugadors com Robert Si-
mon, amb contracte en vigor, el recent-
ment incorporat Roger Colomina, i el 
davanter renovat Chema Moreno.
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Presentada, a l’Estadi, la promoció
d’ascens a Segona B
Aquest dimecres es va presentar a l’Es-
tadi Municipal, la promoció d’ascens a 
Segona B, la qual es disputarà entre els 
caps de setmana del 18 i el 25 de juliol 
en aquest mateix escenari, sense assis-
tència de públic.
L’acte ha comptat amb l’assistència 
de l’alcalde de Badalona, Xavier Gar-
cía Albiol, el president de la FCF, Joan 
Soteras, regidors del govern com Juan 
Fernández i Rosa del Amo, el president 
i vicepresident del CF Badalona, Miguel 
Ángel Sánchez i Josep Asensio, i dife- Foto: FCF

rents representants tant de l’ens federa-
tiu com dels quatre equips que aspiren a 
una plaça de la Segona B, categoría en la 
que juga el Badalona.

La UE Sant Andreu i el CE L’Hospitalet 
disputaran la primera semifinal, dissabte 
dia 18 a les 8 del vespre. Diumenge, a la 
mateixa hora, serà el torn del CE Europa 
i Terrassa CF. Els guanyadors d’aquests 
dos partits disputaran la gran final, la 
qual tindrà el dissabte 25 de juliol a les 
20:00 hores.

ESPORTS22

Foto d’aquesta passada temporada: M. A. Forniés

La lliga EBA de la pròxima temporada 
tindrà un marcat accent badaloní. A les 
places ja conegudes de Badalonés-Di-
monis i Maristes Ademar, se li ha de su-
mar la del Joventut Badalona, després 
d’haver adquirit la plaça de l’Arenys 
Bàsquet. El nou projecte verd-i-negre 
neix amb l’objectiu de donar continuïtat 

als jugadors sorgits del Junior que han 
de continuar formant-se abans de fer el 
salt a categories superiors. Cèsar Saura, 
fins ara a l’Arenys, serà l’entrenador.
Els Dimonis continuaran sota la direcció 
de Xavi Riera, amb la renovació d’una 
base de sis jugadors; els bases Arnau 
Merino i Aleix Haro, l’aler Marc Cuesta, 

La lliga EBA tindrà accent badaloní

l’aler pivot Juan Carlos Vicente, el pivot 
David Carbonell, i l’incombustible Pe-
dro Cuesta. Entre les baixes, destaca la 
del sempre carismàtic Marcos Morales, 
jugador que marxa a Montgat juntament 
amb David Ribó i Eric Balagué. També ha 
marxat Albert Riera. En el capítol d’altes 
figuren els pivots: Pol Barbecho (Júnior 
Sant Josep) i Antonio Ruiz (UBSA). Del 
Cornellá arriben tres jugadors; l’aler pí-
vot Nacho Marín, i els alers Oriol Olucha 
i Xavi Guirao. Del Masnou arriba l’aler 
Didac de la Torre.

Maristes Ademar també aposta per la 
continuïtat, amb Lluís Garcia-Ubero a 
la banqueta, i amb homes importants 
com els germans Franch (Oriol i Quim), 

Franc Garcia, el darrer en arribar, Pau 
Ruzafa, o els interiors Carles Sánchez 
i Marc Hermoso. Entre les baixes des-
taquen les del ja retirat Sergio N’De-
mensogo, i la del base Jordi Giménez, 
jugador que deixa l’equip després de sis 
temporades. Ara com ara, l’equip de Ma-
ristes ha confirmat dues incorporacions: 
l’escorta Martí Fonollà, i l’aler provinent 
de l’UBSA Enric Nogales.

L’ABB puja a Segona Catalana
Continua el ball de categories en el bàs-
quet català. L’últim en conèixer l’ascens 
de categoria ha estat l’ABB. L’equip de 
Bufalà aconsegueix l’ascens a Segona 
Catalana, tal com va fer el Sant Andreu 
de Natzaret setmanes enrere.
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Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga
Àries (21/3 al 20/4)

Has començat amb molta energia el mes i els 
altres ho noten. El punt de tensió pot estar en 
les qüestions domèstiques o de la llar. Potser 
hauràs d’arribar a algun acord.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Mart a Casa X pot portar acció al sector pro-
fessional. Venus per Casa XII afavoreix els 
amors ocults. Compte amb els embolics que 
això pot ocasionar d’aquí a unes setmanes.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Si cerques un col·laborador per un projecte, 
poden sorgir oportunitats, però no et precipi-
tis, pren-te el teu temps.  La família pot donar 
algun maldecap aquests dies.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Si esperes renovar contracte laboral, tens 
molts números. Assumptes relatius a l’habitat-
ge et poden impacientar una mica. Si cerques 
una nova llar, no et precipitis.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Mart per Casa XII, inclina a tractar el món inte-
rior per sortir-ne reforçat. Recuperes objectes 
del passat que et porten records.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol i Mercuri et traslladen al passat per 
aprendre alguna cosa valuosa, sempre que 
facis un exercici d’humilitat. Opcions laborals 
una mica lluny del lloc on vius.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
La salut pot demanar que li dediquis una mica 
més de temps, per evitar complicacions. Pos-
sible compensació econòmica per un treball 
realitzat. Augment de l’autoconfiança. 

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Algunes converses poden esdevenir en una 
bona amistat o fins i tot quelcom més, doncs 
descobreixes molta connexió. Reactives una 
sortida laboral que tenies aparcada.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Podries haver de posar límits a un amic que 
actua de manera una mica abusiva. Una per-
sona de signe d’Aire, potser Aquari, sembla 
que mostra interès sentimental en tu.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Si guardes ressentiment, la venjança no és re-
comanable, segueix amb el teu camí. Potser 
hauràs de triar entre dues feines. Vigila bé les 
teves coses en llocs foscos.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Potser has de posar límits a un pretendent 
que es fa una mica pesat. Practiques la con-
tenció verbal i ja no ets tan confiat. Has après 
que no tothom és digne de confiança..

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
L’element aigua pot ser un aliat per apaivagar 
moments de tensió. Trobades familiars, po-
den fer-te força feliç. El sector de la llar viu un 
moment de bones oportunitats.
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¡ESTAMOS DE ANIVERSARIO  Y QUEREMOS CELEBRARLO CONTIGO!

Comienza tu tratamiento dental y fináncialo en

SIN INTERESES*

0% TIN 2,39% TAE

MESES

Calle Francesc Layret, 32

93 384 11 00
Calle Juan Valera, 154

93 460 90 81
Consulta condiciones en vitaldent.com Registro Sanitario : E08707791, E08708001.
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