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Estiu amb pocs
viatges i plans
al costat de casa
La platja de Badalona millor reclam
per evadir-se de la calor
La Penya incorpora
el croat Ante Tomic
per la propera
temporada 19
Diseño de
sonrisa +
carillas

20%

Clínica dental especializada
Protocolo covid-19
Horario de lunes a viernes de 9h. a 20h.
Sábado cita previa
ESTAMOS CONTIGO EN VERANO

Implantes
+Corona

890€

Válido para los
primeros 100 pacientes

Ortodoncia

20%

Limpieza
gratuita

*Bajo aceptación de presupuesto varias opciones de financiación consulte condiciones en clínica
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Un estiu a prop de casa, Badalona vol
aprofitar per mostrar els seus atractius
La platja, tot i la brutícia de l’aigua, augmenta la neteja a la sorra i també al mar
Aquest estiu del 2020 no serà un estiu
com sempre. L’actual situació provocada per la pandèmia ha fet oblidar grans
viatges i pensar en unes vacances com
abans. L’actual context econòmic també
ajuda a marxar molt lluny i molts ciutadans ja han previst que no marxaran
durant l’agost de Badalona. Tot plegat
sumat als darrers brots, tot i que a Badalona no arriben als 30 nous positius
diaris, molts de simptomàtics, converteix aquest estiu en un dels més estranys que hem viscut. La pandèmia ens ha
fet apreciar els petits plaers, i un d’ells
és poder gaudir del mar a prop de casa.
Tot i que la platja de la ciutat no s’han
registrat grans aglomeracions, només
algun diumenge al migdia puntualment,
l’Ajuntament de Badalona ha pres una
sèrie de mesures, com dividir la platja
per trams, per un control virtual a través
d’internet o el control per part d’un grup
d’agents cívics. A més, la Guàrdia Urbana ha reforçat la vigilància en algunes

platges, sobretot les més concorregudes, com la platja del Pont del Petroli.
De moment, a diferència de Barcelona, l’Ajuntament no ha previst limitar
l’aforament, i si la situació de brots no
augmenta, allargarà aquestes mesures
durant el mes d’agost.
Les terrases de la Rambla
i les guinguetes fan l’agost
No tot són males notícies per la restauració badalonina. Diversos propietaris de terrasses de bar i restaurants, de la Rambla, passeig marítim
o Santa Madrona, han explicat que
des del confinament les terrasses estan ple a vessar, com si fos un diumenge al migdia. El permís per poder
ampliar-les a ajudat a poder acollir
més clientela. D’altra banda, tot i que
estem encara a mitjans de juliol, les
guinguetes de la platja fan una primera valoració positiva del nombre de
clients que s’acosten fins aquests es-

Imatge de la platja de Badalona

UN VERDADERO PROFESIONAL NUNCA DEJA DE SERLO
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tabliments. Els responsables d’aquests
locals de platja esperen que durant
l’agost el temps d’estiu continuï i també no s’imposin noves restriccions de
confinament i mobilitat.
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Més neteja amb la contractació
d’operaris on trenca l’onada
Un equip d’unes divuit persones s’encarreguen, des de fa poques setmanes,
de netejar l’entorn de la sorra que està

Imatge dels nous segway de la Guàrdia Urbana

Imatge dels operaris que netegen la sorra

més a prop d’on trenca l’onada. Les noves brigades, que s’han estrenat aquest
estiu, tenen la missió de netejar deixalles, com burilles o plàstics, que alguns

banyistes incívics deixen a la sorra. El
grup de dos o tres operaris, treballen
cada dia de la setmana i pentinen tots
els trams de les platges de Badalona.

Dos vaixells netegen el litoral
de la ciutat des de dins del mar
L’Ajuntament de Badalona ha posat en
marxa, fa pocs dies, d’un segon vaixell “pelicà” que neteja els sòlids flotants
des de dins del mar.
Aquesta segona embarcació neteja les
platges durant l’horari de tarda, cada dia
de la setmana. L’altra embarcació, que
ja tenia Badalona, realitza el seu servei
durant l’horari de matí, Les dues embarcacions tenen la seva base al Port de
Badalona.

La Guàrdia Urbana estrena
dos vehicles segway per
patrullar per la platja
Aquesta setmana, la Guàrdia Urbana de
Badalona ha presentat dos vehicles tipus
segway per reforçar el dispositiu de vigilància a la platja durant aquesta temporada de bany de Badalona que finalitzarà el
13 de setembre. L’objectiu és poder actuar
amb més rapidesa i efectivitat per part de
la policia badalonina. Els dos vehicles
podran circular també pel passeig marítim i anar a fins a 50 quilòmetres per hora.

EDITORIAL

Tanquem temporada

Imatge d’una terrassa de la Rambla

Amb aquesta edició del Diari de Badalona tanquem temporada, abans del
parèntesi estiuenc. Ha estat un curs
molt intens, informativament, amb
el temporal Glòria durant el gener,
una pandèmia que ningú esperava, al
març, o el canvi d’alcaldia, pel capítol
protagonitzat per Àlex Pastor, durant
el maig. L’actualitat local ha tingut una
primera part d’any 2020 amb grans ti-

tulars i amb un futur molt incert, en
molts àmbits. De moment, gaudim
d’aquestes setmanes de calor, aprofitem el potencial de Badalona, i al
setembre tornarem puntuals amb els
nostres lectors per explicar que passa
a la ciutat. Durant aquestes setmanes
podeu seguir informats al web del Diari i a les nostres xarxes socials. Bon
estiu!
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Aprovades ajudes per la Recollida de signatures
Covid per a autònoms i contra la supressió del
micro pimes a Badalona servei de pediatria a
A Badalona, s’hi destinarà més
Bufalà
de 1,5 milions d’euros

Imatge del ple d’aquest dimarts a l’Ajuntament de Badalona

El ple extraordinari de l’Ajuntament de Badalona, celebrat aquest dimarts, va aprovar per unanimitat una partida d’uns 1,570 milions d’euros
que són aportats amb fons locals i amb fons de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Les
persones interessades en aquestes ajudes hauran de complir una sèrie de requisits i posar-se
amb contacte amb l’Ajuntament. L’objectiu
d’aquestes ajudes és poder facilitar la reactivació econòmica del petit teixit empresarial de
la ciutat i afavorir la seva estabilitat i el foment

de l’ocupació, té la voluntat d’establir una línia
d’ajuts econòmics dirigida a facilitar la represa
de les activitats econòmiques de la ciutat que
han patit de forma significativa l’impacte de
les mesures que s’han establert fruit de la crisi
sanitària generada per la COVID-19. Tots els
beneficiaris hauran de tenir la seva seu social al
terme municipal de Badalona, a part d’una sèrie
de mesures que s’han estipulat per part del consistori. El mateix ple també va aprovar partides
d’ajudes pels Casals d’Estiu i les llars d’infants.

Entitats dels barris de Bufalà, Bonavista i Canyet han començat a recollir
signatures per demanar que l’Institut
Català de Salut no suprimeixi el servei
de pediatria de l’ambulatori de Bufalà.
Des de l’associació de veïns de Bufalà
han pogut recollir més de 500 signatures en pocs dies per aquest motiu. Els
veïns volen que es mantigui el servei.
Justament, aquest mateix divendres,
s’ha previst poder recollir més signatures davant del CAP de Bufalà-Canyet, de
17h a 19h. Per la seva part, En Comú
Podem presenta una Proposta de Resolució al Parlament per defensar el Servei
de Pediatria del CAP de Bufalà-Canyet
a Badalona. El grup municipal Badalona
En Comú Podem (BECP) també presentarà al proper Ple de juliol una moció
per defensar el manteniment del Servei
de Pediatria al CAP de Bufalà-Canyet

Recollida de signatures a Bufalà. Foto: AV Bufalà

a Badalona. D’altra banda, el PSC de
Badalona també ha portat al Parlament
català aquesta qüestió per demanar que
el servei continuï al barri de Bufalà.

Més control per fer complir les mesures de seguretat a Badalona

La Guàrdia Urbana de Badalona ha començat una campanya informativa en establiments de diferents zones comercials
de Badalona per extremar les precaucions

de seguretat en la lluita contra la Covid-19.
Els agents supervisen que els establiments
compleixin les mesures de seguretat, mascaretes de treballadors i clients i higiene.
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Badalona presenta candidatura
per formar part de la Mobile Week
Catalunya 2021
Ajuntament i l’associació Restarting Badalona proposen
un programa d’activitats per al mes de febrer
L’Ajuntament de Badalona, en col·laboració amb l’associació Restarting Badalona,
presenta candidatura per participar en la
Mobile Week Catalunya 2021, una iniciativa de Mobile World Capital i Generalitat
de Catalunya que persegueix l’empoderament digital de la ciutadania i que planteja
espais de reflexió, debat i activitats en diversos municipis al voltant de les tecnologies digitals i com poden esdevenir eines
davant les necessitats socials, culturals,
ètiques i humanes de la societat.
La Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) i la Generalitat de Catalunya han
obert la convocatòria per sumar-se a la
Mobile Week 2021, que el proper any
arribarà a la seva cinquena edició. Amb
aquesta crida a ajuntaments i consells comarcals es vol arribar a celebrar al 2021
la Mobile Week més àmplia i participativa.
Ajuntament i Restarting Badalona han proposat als organitzadors un programa d’ac-
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El PSC acusa el govern de
saltar-se la legalitat amb
Badalona Cultura
Els socialistes badalonins han acusat el
govern del Partit Popular de voler saltar-se
la legalitat de l’empresa municipal Badalona Cultura nomenant a la regidora Rosa del
Amo com a vicepresidenta del consell d’administració. Segons el PSC, els estatuts de
la societat estableixen explícitament que la
vicepresidència del consell d’Administració
ha de recaure en la regidora o regidor que
ostenti les competències de cultura.Des del
PSC han demanat un informe de legalitat
a la Secretaria General per tal de que tot
s’ajusti a la legalitat.

En comú Podem proposa
una declaració institucional
en contra del racisme i la
xenofòbia

Badalona ha presentat oficialment la seva candidatura

tivitats per formar part de la Mobile Week
Catalunya. Els impulsors de la candidatura
consideren “imprescindible” la presència
de Badalona en esdeveniments de relle-

vància internacional “per situar-nos al
capdavant dels municipis que aposten per
la innovació i la tecnologia, així com per a
projectar-nos internacionalment”.

Badalona En comú Podem ha instat a tots
els grups del Consistori a la signatura d’una
declaració institucional a causa dels fets racistes ocorreguts el passat mes de maig als
EUA, que van causar la mort d’un ciutadà de
raça negra a mans de la policia. Amb aquesta declaració En Comú Podem vol aconseguir el compromís unànime de tots els
partits a Badalona per lluitar contra accions
racistes i xenòfobes a l’Estat espanyol, Catalunya i Badalona, ja que lluny de superar
aquesta xacra s’han produït casos recents.
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Prohibit circular amb patinet elèctric pel
carrer de Mar, la Rambla i el Passeig de la Salut
L’Ajuntament adopta aquesta mesura després de nombroses queixes
Els vehicles elèctrics de mobilitat personal
(patinets, hoverboards i segways) no podran
circular a partir de la pròxima setmana pels
carrers de Mar i el passeig de la Rambla, al
barri del Centre, i pel passeig de la Salut, al
barri de la Salut. L’Ajuntament de Badalona
instal·larà els corresponents senyals de prohibició per avisar d’aquesta prohibició.A conseqüència de la proliferació a les vies urbanes
dels vehicles elèctrics per al desplaçament
dels ciutadans, s’havien detectat a determinats punts de la ciutat situacions que podien
ocasionar molèsties o conflictes. El tercer tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Territori
i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Badalona,
Daniel Gracia, ha pres la decisió de prohibir
la circulació dels vehicles elèctrics de mobilitat personal basant-se en un informe tècnic
municipal que aconsellava prendre aquesta
mesura. “Les característiques d’aquestes
zones comercials i de passeig i el volum de
persones que en fan ús diàriament d’aquests
espais tan concorreguts, fa necessària la prohibició de la circulació d’aquests vehicles per
evitar accidents i conflictes”, ha assenyalat el
regidor Daniel Gracia.

Un patinet circulant pel Centre de Badalona

Sancions de fins a 1.000 euros per
no complir la normativa
Els patinets elèctrics no podran circular
per la vorera ni anar a més de 25 quilòmetres per hora. És una de les mesures que

ha implantat la Direcció General de Trànsit
per regular l’ús d’aquests aparells mentre
no s’aprova la normativa europea que estableixi un marc normatiu comú.La DGT
preveu sancions d’entre 500 i 1.000 euros

per conduir un patinet elèctric sota els efectes de l’alcohol i multes de fins a 200 euros
per fer servir el telèfon mòbil. A més, els
conductors de patinets tenen l’obligació de
sotmetre’s a controls d’alcohol i drogues.

24/07 al 04/09/2020
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a BigMat us portem novetats

REFRESCANTS!

Mobles de bany, sanitaris, paviments,
aixetes, plats de dutxa, mampares... i
molt més!
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Acord amb la Sareb desallotjar 220 pisos
ocupats i destinar-los a habitatge social
El pacte inclou 36 pisos que no estan ocupats
L’Ajuntament de Badalona ha tancat
un principi d’acord amb la Societat de
Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària, Sareb, en virtut
del qual es desallotjaran 220 pisos
ocupats que es destinaran a lloguer social. L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha tancat l’acord amb el president de l’entitat, Jaime Echegoyen, en
una reunió que van mantenir a les oficines centrals de la Sareb a Madrid. Albiol ha considerat el pacte “històric per
a la ciutat” i ha subratllat que els pisos
es posaran a disposició de famílies

amb “greus problemes econòmics” en
règim de lloguer social. L’acord inclou
36 pisos que no estan ocupats i que es
podran adjudicar de forma immediata.
Per a l’alcalde el pacte permetrà “donar
una resposta contundent al problema
de l’ocupació il·legal conflictiva”, perquè l’Ajuntament “col·laborarà amb els
tràmits per desocupar” els 220 pisos i
“ajudar al fet que els veïns dels immobles ocupats puguin viure tranquils a
casa seva”.
Les actuacions començaran “de manera immediata” per “enviar un missatge

Imatge de la reunió entre l’Ajuntament i la Sareb

molt clar a les màfies que es dediquen
a ocupar pisos de manera il·legal i con-

flictiva: a Badalona no hi tenen lloc”, ha
afegit Albiol.

S’habilita la platja
portuària de la Marina

Imatge de la platja de la Marina, a la Mora

L’Ajuntament de Badalona obre al públic la platja portuària de la Marina de
Badalona, que fins ara ha estat tancada
a causa de la contaminació de la sorra,
que es derivada del passat industrial
químic d’aquesta zona, amb l’existència de metalls pesants.La societat Marina Badalona SA, que gestiona el Port
Esportiu i Pesquer d’aquesta ciutat, ha

descontaminat la sorra i l’ha deixat a
punt perquè els usuaris puguin començar a gaudir-ne.L’AMB és l’encarregada de realitzar el servei de neteja,
com a la resta de platges metropolitanes. En temporada alta, es fa la neteja
diària amb una màquina garbelladora,
així com la neteja manual on sigui necessari.

24/07 al 04/09/2020
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En el temps
que trigues a llegir
aquest anunci,
l’aigua de l’aixeta
passa 5 controls
de qualitat.
L’aigua de Barcelona i la seva àrea
metropolitana és una de les aigües més
controlades del món. I ho és gràcies a l’esforç
d’un equip de 1.000 persones que gestiona el
cicle integral de l’aigua, i que fa més
de 30 controls de qualitat cada 5 minuts
per garantir la millor aigua per a tu
i per al planeta.

Ángela Vázquez - redaccio@diaridebadalona.com
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ENERGIA SOLAR A TU ALCANCE
SERVICIOS

•Estudio energético • Diseño de proyectos • Instalación, Monitorización y Control
• Legalización y bonificaciones • Mantenimiento • Financiación

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 ignorar tantos metros
de tejado inutilizados?

LLÁMANOS

INFORMACIÓN

HORARIO

Carrer Jaume I El Conqueridor, 3
08915 Badalona (Barcelona)
651 717 235

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

Lunes a Viernes de 9 a 19h
SOLICITA PRESUPUESTO
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Les obres a la Sagrera provoca
alteracions al servei de Rodalies Renfe
Aquest cap de setmana no hi haurà servei de trens a la R1

Imatge d’arxiu de l’exterior de l’estació de Renfe de Badalona

El servei de tren a la línia del Maresme
patirà importants afectacions a partir del
dissabte 25 de juliol. Tal com va informar
el gestor d’infraestructures ferroviàries
ADIF fa unes setmanes, aquesta és la
data en la qual començaran els treballs
de trasllat de les vies de la línia d’ample
convencional de la línia Barcelona-Mataró-Maçanet a l’interior de l’estructura

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

de la futura estació de La Sagrera. No
es tornarà a la normalitat fins al mes
de novembre. L’inici d’aquests treballs
comportarà la interrupció de la circulació de trens entre Badalona i l’estació
Clot-Aragó els caps de setmana del 25
i 26 de juliol i del 6 al 8 de novembre.
Aquests dies, els usuaris que vulguin
anar més enllà de Badalona hauran

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.

d’agafar el servei de metro per arribar a
Barcelona o la línia B7 fins a Sant Adrià
de Besòs, on podran utilitzar el TRAM.
La resta de dies i fins que finalitzin les
obres al novembre, l’oferta de trens entre
Malgrat de Mar i l’Hospitalet de Llobregat es reduirà a 6 trens per hora i sentit
en hora punta i a 4 durant la resta del
dia.

Operació a Badalona contra
una xarxa que robava
establiments
Els Mossos d’Esquadra van realitzar
dimecres en diversos barris de Badalona i a Sant Adrià de Besòs una
operació contra un grup criminal que
es dedicava a robar en establiments
comercials mitjançant la tècnica de
l’allunatge i de moment han practicat
una detenció.Segons fonts policials,
el dispositiu va començar a les 06.00
hores d’aquest dimecres i es va concentrar a la ciutat de Badalona, on
agents dels Mossos van escorcollar
tres domicilis. Els agents van registrat un quart domicili a Sant Adrià de
Besòs. De moment, la policia va detenir un sospitós, de nacionalitat espanyola, tot i que la investigació continua
oberta.Durant l’operació també es va
recuperar objectes de valor provinents
dels robatoris, que la banda criminal
generalment cometia en establiments
comercials de telefonia, òptiques o
botigues de roba de luxe.
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Rubén Guijarro
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Regidor del PSC Badalona

La Badalona del PP, una revetlla contínua
Hi ha un comentari que abunda al carrer
aquests dies: no hi ha control, i la nit a la
ciutat és una revetlla contínua, expressió que
va fer servir el mateix Xavier Garcia Albiol
davant Quim Torra i davant la resta d’alcaldes
de l’Àrea Metropolitana. Cal demanar a la
ciutadania que sigui responsable, però també
hem de demanar responsabilitat als que controlen que es compleixin les normes per a la
seguretat de tots i de totes. Si Badalona és una
revetlla contínua, el responsable és el govern
de la ciutat que ho permet.
Comparat amb altres ajuntaments, la gestió
de la crisi de la covid del Partit Popular està
sent ineficaç i erràtica. La seva major ocurrència ha estat crear una nova campanya de ciutat perquè gent de Madrid, d’Aragó o d’altres
parts d’Espanya, vinguin a omplir les platges
de Badalona. Just en el moment en què les
autoritats d’arreu demanen prevenció i contenció, augmentar la mobilitat del virus i omplir les nostres platges de gent de Tres Cantos
o de Calatayud no sembla el més oportú per
a aquest estiu.
L’ajuntament de Badalona va ser pioner en
moltes mesures que vam prendre durant
l’estat d’alarma quan ho liderava el Partit Socialista i que van ser replicades després en

altres municipis: vam convertir un pavelló en
un centre d’acollida per a 80 persones sense
llar en una sola setmana, vam contractar 20
professionals extra per a serveis socials, vam
triplicar el nombre d’ajudes a famílies vulnerables amb menors, vam adoptar mesures
fiscals extraordinàries, vam decidir destinar
el pressupost de les festes de maig a ajudes
per a empreses i autònoms i a la investigació
de la vacuna... i vam ser el primer municipi
a sol·licitar els serveis de la UME, que ens
va prestar una grandíssima ajuda en la desinfecció.
Les mesures del govern del Partit Popular
són, ara per ara, inexistents. Mentre altres
ajuntaments contracten informadors que
reforcen l’actuació policial, l’alcalde del PP
s’abraça a la gent i es fa fotos sense mascareta. Mentre en altres ciutats instal·laven
dispensadors de gel als carrers, l’alcalde del
PP es saltava el confinament per anar a veure
un partit de bàsquet a València. Mentre que
el primer que vam fer els socialistes al capdevant de la crisi va ser reunir a la resta de
grups de l’oposició i mantenir-los informats,
l’alcalde del PP el primer que ha intentat fer
és apujar-se el sou per la porta del darrere.
Per a això sí que va ser ràpid.

El que necessita la ciutadania és seguretat
i contundència amb les mesures que es
prenen. No és estrany que el referent d’un
alcalde de dretes en la gestió de la crisi sigui
Quim Torra, tal com ell mateix va dir en una
entrevista. Al cap i a la fi, el seu model de
gestió és el mateix: caos, inconcreció i arribar tard. Per exemple, des de fa diversos dies
és obligatori a tot Catalunya portar mascareta, però tots hem vist multitud de persones
que no la portaven. Quantes actes ha aixecat
la guàrdia urbana per no portar mascareta?
Això és responsabilitat del govern de la ciutat. En el temps en què vaig ser regidor de
seguretat oferia les dades diàries de quantes
denúncies es posaven a la ciutat per saltar-se
les normes del confinament. Per què el govern del Partit Popular no fa el mateix?
El que està clar és que el model policial de
la dreta no funciona. Ara circulen un màxim
de 2 o 3 patrulles per torn pels carrers de
Badalona. Mai durant el mandat socialista
va haver-hi tan poques patrulles circulant. A
més, el govern ha ofert un plus de 500 euros
a aquells agents que en comptes d’agafar-se
les vacances al juliol, se les vulguin agafar
més endavant. Només tres agents s’han
apuntat a aquest tracte, i dos d’ells només 15

dies. Està clar que el model de seguretat de
la dreta no interessa ni als propis agents. I
és evident que la convocatòria de 20 noves
places que vol fer per a aquest any és completament insuficient. Nosaltres vam convocar 51 noves places en 2019. Li exigim
que segueixi el camí que va iniciar el partit
socialista i augmenti la plantilla tant com ho
vam fer nosaltres.
I més fum. A principis de juny el nou alcalde
va dir que la guàrdia urbana havia de patrullar en segway. Un mes i mig després no hem
vist ni un segway, ni tampoc la patrulla ciclista per al control de les platges que va incorporar el govern socialista. Esperem que fent
pressió des de l’oposició aconseguim no
solament que compleixi les seves promeses
i estiguin els segway al carrer el més aviat
possible, si no que el Partit Popular de Badalona entri en raó i entengui que no podem
sortir de la crisi d’aquesta manera. Necessita
canviar el rumb i començar a comptar amb
l’oposició i amb les associacions de comerciants, restauradors i entitats per prendre
decisions encertades pel bé de Badalona. El
Partit Socialista estarà estenent la mà si així
aconseguim que la Badalona del PP deixi de
ser una revetlla contínua.

AL SETEMBRE TORNEM!
Zorrilla / Principal - Margarida Xirgu / Blas Infante
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Nova aturada de tots els actes culturals
que s’havien programat
La Festa Major d’Agost serà de manera telemàtica
La cultura badalonina ha tornat a quedar
aturada, altre vegada, aquesta mateixa
setmana. El risc de brots, i amb pujada
del nombre de positius per Covid-19h, ha
fet suspendre bona part de la programació
cultural que havia tornat poc a poc, amb
moltes mesures de seguretat, a diversos
indrets de Badalona. Divendres passat
anunciava la cancel·lació de les Nits d’Estiu al Port de Badalona, que només havien
pogut celebrar la primera nit, i també la
Fira del Llibre que s’havia programat per
aquest dijous, 23 de juliol, a la Rambla,
celebrar el Sant Jordi d’estiu. A més, entitats com el Círcol o l’Associació de veïns
del Centre ja havien començat a programar
activitats culturals que també han quedat

aturades. A més, els actes programats per
aquest cap setmana, com les Nits d’Estiu
del Museu a l’Anís del Mono, també han
quedat suspeses. Les entitats culturals de
la ciutat esperen poder programar alguns
actes de cara a les properes setmanes si
l’evolució dels brots millora.L’Ajuntament
de Badalona ha informat, en una nota de
premsa, que la Festa Major d’Agost serà
de manera telemàtica, el cap de setmana del 14 al 16 d’agost. Tal com passar
durant les passades Festes de Maig, el
consistori, juntament amb les entitats, té
la intenció d’oferir activitats que podran
seguir-se a través d’internet. Durant els
propers dies hi haurà la presentació de la
programació.

Imatge d’arxiu del bany de besties de la Festa Major d’Agost

Murals homenatge a diverses
personalitats al barri de Canyadó
El barri estrena murals a diversos espais
El passat dimarts 14 de juliol el barri de
Canyadó va iniciar la realització de diversos murals en record a Lola Anglada i Joan
Imatge del nou llibre sobre la Cartoixa

Nou llibre sobre la història
de Montalegre de Tiana

Diverses entitats badalonines
no tornaran a obrir fins al
mes de setembre
Diverses entitats de la ciutat han decidit
iniciar de manera progressiva l’activitat a
partir del mes de setembre, sempre que
els indicadors sanitaris continuïn sent
positius, motiu pel qual en aquest mesos immediats moltes adoptaran un pla
d’adequació amb el compliment de tota la
normativa per tal que aquesta es desenvolupi de manera segura. De moment, entitats com l’Orfeó, seguiran amb les portes
tancades fins al mes de setembre. D’altres
han mantingut només una part administrativa, però sense obrir al públic.

Un dels murals que s’han pintat al barri de Canyadó

Argenté tot aprofitant el parèntesis de la
Covid-19. La idea és dignificar el barri i els
seus espais comuns. Ha estat un projecte
treballat des de l’Associació amb consens
dels veïns i el mateix Ajuntament. Aquests
murals s’han realitzat a partir d’un que ja
s’havia fet al 2017 amb la imatge de El Més

Petit de Tots l’any 2017 per un veí del barri.
Tots ells s’han fet a la Plaça Lola Anglada
on hi ha la Biblioteca Canyadó i Casagemes-Joan Argenté. L’autoria d’aquests
nous murals és obra de quatre badalonins
professionals que estan sota el pseudònim
de Absure2000sac.

L’historiador i arxiver Javier Pérez Gómez, gran especialista en la història de la
cartoixa de Montalegre, acaba de publicar el llibre Cocina cartujana, on fa una
selecció de 100 plats i receptes de cuina
de l’orde cartoixà a partir de l’estudi de
tres receptaris elaborats pels monjos de
la cartoixa de Montalegre (Tiana). L’obra,
que es pot trobar a les llibreries de Badalona, inclou una primera part dedicada
a explicar les característiques principals
de la dieta cartoixana i la relació que
aquesta té amb el treball espiritual diari
dels monjos.

24/07 al 04/09/2020
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La Penya fitxa el pivot croat del Barça Ante Tomic
El pivot ha signat per dos anys més d’un any opcional
Ante Tomic jugarà a la Penya la temporada vinent. El pivot croat ja va anunciar
que marxava del Barça després de vuit
anys i el seu nou destí no és gaire lluny
i és que s’ha compromès per vestir la
samarreta verd-i-negra a partir de la
pròxima temporada. El pivot ha signat
per dos anys més un d’opcional. A les
ordres de Carles Duran, al costat de Pau
Ribas, amb qui també va compartir fins
fa ben poc el vestidor blaugrana, Ante
Tomic encara un nou repte professional
als 33 anys a la Penya on disputarà l’EuroCup i la Lliga Endesa. Davant Tomic
(Dubrovnik, Croàcia, 02-17-1987) és
un pivot de 2,17 metres que ha disputat
les últimes 8 temporades al Barça. El
croat va arribar a la Lliga Endesa procedent del KK Zagreb, club en què es va
formar. Al gener del 2010, Tomic es va
incorporar al Reial Madrid on va estar
dos anys i mig. L’estiu del 2012 el pivot
va marxar al Barça on ha jugat fins ara.
Amb 10 temporades i mitja a la Lliga
Endesa, Tomic ha disputat 417 partits a
l’ACB, jugant un total de 8.742 minuts
(20,96 per partit). Durant tots aquests
anys, el pivot ha fet una mitjana 14,3 de

ARMotors_SUV_julio20_225x150.pdf

Imatge d’Ante Tomic/ Foto: Penya.cat
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valoració, 10,2 punts i 5,9 rebots per
partit. Pel que fa a l’última temporada,
els números del croat per enfrontament
a la Lliga Endesa han estat de 13,6 de
valoració, 9,5 punts i 5 rebots.
8/7/20

13:25

Un bon palmarès de Tomic
Quant al seu palmarès, Ante Tomic ha guanyat 1 Lliga Endesa (2013-14), 4 Copes del
Rei (2011-12, 2012-13, 2017-18, 201819), 1 Supercopa Endesa (2015) i una Copa

croata (2007/08).Amb la selecció absoluta
de Croàcia ha disputat 2 Mundials i 3 Campionats d’Europa de bàsquet masculí. També, el 2008 va ser triat en el draft de l’NBA en
la posició 44 pels Utah Jazz.

Gamma SUV de Kia
Avantatges exclusius

Fins al 27 de juliol

Kia Stonic

Kia Niro

Kia Sportage

Gamma SUV de Kia des de 12.300�
www.kia.com
Emissions CO2 combinades WLTP correlat a NEDC (g/km): 86-177. Emissions CO2 combinades WLTP (g/km): 110-202. Consum combinat WLTP (l/100km): 4,8-8,9.
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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En marxa la grada d’animació del Palau Olímpic
La iniciativa serà una realitat la propera temporada
El club verd-i-negre han posat en marxa la grada d’animació. Es tractarà d’un
espai ubicat al bloc 30 del pavelló (al
costat de la banqueta local), obert a tots
els aficionats que s’hi vulguin inscriure.
Tots els integrants de la grada d’animació disposaran d’uns beneficis, com són
l’obsequi d’una samarreta de cotó verda
per donar color a les grades, prioritat per
aconseguir entrades pels desplaçaments
a fora, invitacions pels partits a l’Olímpic
(quantitat equivalent a la meitat del nombre de persones de la grada: si fossin
100 aficionats, en rebrien 50), un 20% de
descompte a la botiga del club, zona reservada amb seients numerats, una sala
reservada _200609_anunci_diari_badalona_110x200mm_tra.pdf
per fer reunions i guardar el
material, i tot a un preu molt reduït.

1
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Imatge de les grades del Palau Olímipic/ Foto: Penya.cat

Arnau Parrado renova amb
el Joventut de Badalona
L’aler pivot ha signar per una temporada més
Arnau Parrado ha renovat amb el Joventut una temporada més amb l’opció
d’una altra d’addicional. L’aler pivot,
de 20 anys, és un dels jugadors amb
més projecció del club verd-i-negre i
compaginarà minuts entre el filial, el
CB Prat Joventut de la LEB Or, i el primer equip, on es posarà a les ordres de
Carles Duran.

Imatge de l’aler pivot, Arnau Parrado
Foto: Penya.cat
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Segon fitxatge de la Penya
femenina: amb Judith Turrión
La Penya fitxa experiència per aquesta
competició
Judith Turrión s’ha convertit en el segon fitxatge del primer equip del Club Joventut Badalona femení, que a poc a poc va perfilant la seva
plantilla. La barcelonina ha disputat les últimes
4 temporades en Lliga Femenina 2 i aportarà
experiència a l’equip de Guillem Abelló.Judith
Turrión (Barcelona, 1996) és una aler d’1,82
metres que té una bona visió de joc, tir exterior,
duresa defensiva, intensitat en el joc i se sent
còmoda dins la pintura. Malgrat jugar en la posició de “tres”, Turrión va ser base durant tota la
seva etapa de formació.Judith Turrión no s’ho
va pensar dues vegades quan va rebre l’oferta
del Joventut: “Quan un gran club com la Penya
em va presentar el seu ambiciós projecte, no
vaig tenir cap dubte en apostar per ell i defensar
la samarreta verd-i-negra. Per a mi és important

formar part d’una entitat que vetlla per portar el
bàsquet femení al lloc on li correspon. A més,
també valoro l’aposta que fa per a les futures
generacions del planter. Tots els que ens estem
incorporant ho fem amb la idea de sumar en el
projecte, fet que em fa pensar que serà un èxit”.
Els rivals del Club Joventut Badalona seran majoritàriament catalans
La Comissió Gestora de la FEB es va reunir
aquesta setmana per decidir la composició de
les diferents competicions federatives per a la
temporada 2020/21, entre les quals hi ha la
Lliga Femenina 2, on militarà el primer equip
femení de la Penya.Les de Guillem Abelló han
quedat en el Grup C i s’enfrontaran majoritàriament a equips catalans.
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Moussa torna al Badalona
Moussa Bandeh iniciarà la seva segona etapa en el primer equip del Badalona, tercera
en el club si tenim en compte que va ser
jugador del futbol base. El pròxim 2 d’agost
Moussa farà 29 anys, juga de lateral esquerre i arriba procedent de la Balonpédica
Linense. El jugador nascut a Mataró, va formar part de la plantilla durant la temporada
2016/17, sota les ordres també de Manolo
González i cedit pel Nàstic de Tarragona. Va
formar part de la plantilla que va estrenar
l’Estadi, quedant-se a les portes de jugar el
play off d’ascens a Segona Divisió.

Nou jugador canari per al Badalona
Comença a ser tradició que el Badalona
tingui almenys un jugador canari a la
seva plantilla. El tinerfeny Airam Benito
és la nova incorporació illenca. Es tracta d’un migcampista ofensiu de 30 anys
que, igual que Moussa, també prové de
la Balona. Sorgit de les categories inferiors del CD Tenerife, Benito té un llarg
recorregut en la categoria de bronze del
futbol espanyol, jugant a equips com el
Marbella, el Mancha Real, el Conquense o l’Extremadura.

Foto Eloy Molina

Ainhoa Marín, la cirereta del pastís

Ainhoa Marín amb la selecció espanyola

Hospi i Terrassa es jugaran
l’ascens a l’Estadi

Foto del partit Hospi-Sant Andreu. Foto Flash Bdn

El CE L’Hospitalet i el Terrassa FC es jugaran
la plaça d’ascens a Segona B, en aquest play
off que s’està disputant a l’Estadi, després de
superar respectivament, a la UE Sant Andreu
i al CE Europa.
El fet de ser el líder del grup V de Tercera Divisió en el moment de l’aturada per la pandèmia,
li atorga un gran avantatge a l’equip riberenc,
al qual li valen dos empats per convertir-se en
nou equip de la categoria de bronze. Aquest
privilegi ja el va aprofitar en la semifinal contra
l’equip andreuenc, amb el resultat d’empat a
zero. A excepció dels primers instants de partit,
L’Hospi va marcar el ritme del partit, convertint
al porter quadribarrat, Carles Craviotto, en un

dels principals protagonistes del partit amb
les seves aturades, en el tram final del primer
temps. El cansament va passar factura en els
segons 45 minuts, en els quals, els del Baix
Llobregat van controlar la situació.
El Terrassa també comptava amb l’avantatge de
l’empat per tal d’obtenir la classificació per a la
final. L’Europa, probablement, va merèixer millor sort, amb arribades a la porteria contrària,
tant a l’inici del partit com en el tram final ja
amb avantatge egarenc pel gol aconseguit pel
davanter Sergi Arranz a la sortida d’un corner.
Aquesta final es disputarà aquest dissabte a les
20:00 hores, partit que com la resta, es jugarà
sense públic.

La passada setmana saltava la gran sorpresa
en el mercat futbolístic. Tota una campiona del
món, amb la selecció espanyola sots 17, com
Ainhoa Marín es convertia en nova jugadora
del CE Seagull. La davantera de Llefià torna a
la seva ciutat després del seu pas pel RCD Espanyol, equip amb el qual ha jugat a la màxima
categoria del futbol espanyol. La incorporació
de Marín és una clara declaració d’intencions
de l’equip d’Anna Junyent, el qual pot aspirar a
fites molt altes. La badalonina és, a hores d’ara,
el darrer fitxatge de les gavines

El retorn d’Ausi
Abans de conèixer el fitxatge d’Ainhoa
Marín, el Seagull va anunciar el retorn
d’Alba Maestre “Ausi” jugadora de
banda dreta que torna a Badalona després de dos anys a l’Osasuna. També
s’han incorporat, Rocío Serrano, amb
passat en equips com Espanyol, Sant
Gabriel o Levante LP, i la migcampista
manresana Nerea Valeriano, que arriba
també provinent de l’equip navarrès de
l’Osasuna.
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Joan Carles Mitjana: “Hem de desenvolupar el pla
estratègic per a modernitzar el bàsquet català”
L’exàrbitre internacional es torna a presentar a les eleccions a la presidència de la FCBQ
Joan Carles Mitjana és conegut per la seva
etapa com a àrbitre de la Lliga ACB i com a
àrbitre internacional. També va ser el director
de l’Escola i el Comitè d’Àrbitres de la FCBQ
fins al 2014. En el 2016 es va presentar com a
candidat a la presidència de la Federació, les
quals van ser guanyades per Joan Fa, president que va marxar ara fa un any, deixant al
capdavant de l’organisme federatiu a Ferran
Adil.
Vostè ja es va presentar en el 2016. Creu
que aquella experiència li fa tenir més
opcions?
Evidentment. En el 2016 era el primer cop que
hi havia unes eleccions. Els clubs no tenien
cultura de votar, i des de la pròpia Federació
em van fer tot un seguit de trampes que em
van perjudicar, com per exemple, donar-me
una llista falsa de clubs.
Quins són els principals motius que li
fan tornar a optar a la presidència?
Quan vaig pels diferents Campionats de Catalunya la gent parla amb mi. Hi ha molt d’immobilisme, i en determinats aspectes sembla
que la Fedració Catalna encara hi sigui en el

segle XX. Durant la pandèmia s’ha demostrat
que es troba molts passos enrere en l’era digital, amb dos mesos i mig de silenci, mentre que la resta de federacions feien assemblees de forma telemàtica prenent decisions.
Aquests i altres motius, fan que em presenti a
aquestes eleccions
Quines persones li acompanyen
en la seva candidatura?
Com a vicepresident tindria a Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès que és
un autèntic enamorat del bàsquet. Com a
secretària Clara Jiménez, germana de l’exjugador Andrés Jiménez, exjugadores com
la Neus Beltran, directives de L’Hospitalet,
monitores i entrenadores de base com l’Eva
Vinyals, i tot un seguit d’expresidents de diferents clubs d’arreu del territori. Parlem de
gent molt preparada en el món del bàsquet i
que coneix la gestió de club i gent del món d’agost. Quines dates són les
empresarial i econòmic.
que s’estan valorant?
Segons han informat en junta, la data prevista
Ara com ara, l’actual junta encara no a proposar és la del 5 de setembre
ha informat de la data d’aquestes eleccions, la qual segurament serà infor- Joan Fa va desenvolupar un pla estratèmada en l’assemblea prevista per a l’1 gic per modernitzar el bàsquet català i
fer-lo arribar arreu del territori. Creu que
en aquest sentit, caldria una campanya
de publicitat i una comunicació més innovadora?
En el 2016 nosaltres ja proposàvem un pla
estratègic, mentre que ells parlaven d’un Congrés del Bàsquet Català. Després de guanyar
les eleccions ho van canviar. El problema és
que aquest pla estratègic s’ha quedat en un paper. Ha costat moltes reunions i molts diners
fer-lo, i no és un pla d’una junta directiva, sinó
de tot el bàsquet català. Nosaltres el volem
desenvolupar, potser caldrà alguna modificació, però hem d’obtenir els recursos humans i
econòmics per a posar-lo en marxa.
Com valorra l’any de transició, entre
la marxa de Joan Fa i la convocatòria
d’aquestes eleccions, amb Ferran Adil
com a president?
La nostra valoració és molt negativa. S’ha perdut el prestigi en matèria de gestió dins l’àmbit
català i fins i tot nacional. Un gest de molt mal
gust per exemple, ha estat el fet de regalar tres
pilotes a tots els clubs de Girona, dies abans
de les eleccions territorials. S’ha gastat mig
milió del fons de la FCBQ per guanyar unes
eleccions. També ha estat un detall molt lleig,
el fet de ficar la fotografia de les tres pilotes en
el logo de l’assemblea.
Com ha de ser el bàsquet català post
Covid-19?
És un meló encara per obrir. No sabem el que
ens trobarem, ni en qüestions de salut, ni
econòmiques ni socials, famílies sense feina

Joan Carles Mitjana

i sense ingressos. El que si prometem que cap
jugador que hagi tingut fitxa durant la passada temporada, es quedarà sense jugar per
raons econòmiques. Nosaltres aportarem les
quotes de cada club per a tots aquells que ho
necessitin, si es pot jugar. Tenim una quantitat
econòmica preparada en aquest sentit.
Quines serien les seves principals accions en cas que la seva candidatura
surti guanyadora?
El primer objectiu ha de ser el de dotar als
clubs de més recursos econòmics. Fer una
auditoria, que si ens dóna uns resultats òptims, ajudaria a reduir les tarifes entre un
10 i un 15%. En l’apartat esportiu volem
resoldre el salt dels jugadors de júnior a sènior, amb una categoria U20. Quan juguem
contra equips estrangers, aquests no entenen els termes de cadet o júnior, es tracta
de fer les categories U14, U16, U18. També
volem fer una lliga de veterans per a tota la
gent que vol jugar a bàsquet, Aquesta aniria
acompanyada de la condició de fer un cinquè temps, un sopar després dels partits.
Fa poc més d’un any, l’Ajuntament de
Badalona i la FCBQ van signar un acord
per desenvolupar el Museu del Bàsquet
Català. Tenint en compte l’etiqueta de
Badalona Bressol del Basquetbol, i el
gran nombre d’equips i practicants,
quin paper ha de jugar Badalona en el
futur del bàsquet català?
Em consta que l’actual junta vol retirar aquest
projecte. Badalona és coneguda per la Penya,
però darrere hi ha una gran xarxa de tots els
clubs que hi ha, amb una gran tasca social
i tècnica. Badalona ha d’estar sempre en el
mapa del bàsquet, i aprofitar la proximitat amb
Barcelona per afavorir el moviment de persones d’un costat a un altre, amb el Port i amb
el bàsquet.

24/07 al 04/09/2020

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com
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L’AUTOBÚS,
TRANSPORT SEGUR
I CERTIFICAT

Desinfecció diària flota
Mampares separació
Mascareta obligatòria

Vigilància sanitària
Control de torns
Distàncies interpersonals
EPIS

Mampares
Itineraris segurs i delimitació d’espais
Protocols seguretat proveïdors
Neteja i desinfecció

Certificació AENOR de protocols d’actuació COVID-19
TUSGSAL treballa cada dia per oferir el millor servei a la ciutadania. Ara que els nostres
usuaris/es tornen a la vida quotidiana, necessiten més que mai saber que poden gaudir
d’un transport públic segur, sostenible i de confiança. Per això hem certificat tots els
protocols d’actuació enfront de la pandèmia de la COVID-19 que hem estat aplicant des
del primer moment.
Ara, i sempre, el benestar de les persones, usuàries i treballadores, és la nostra prioritat.

www.direxis.es - www.tusgsal.cat
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