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RENOVACIÓ DELS CONTRACTES CADUCATS

El contracte que fins ara regula-
va el manteniment i lloguer dels 
semàfors és només un dels que el 
govern es troba en procés de reno-
vació i actualització. Fins aquest 
2017, sis dels vuit contractes de 
serveis de Via Pública han estat 
en continuïtat de servei des de, 
almenys, 2012. La continuïtat de 
servei és la situació administrativa 

que es dóna quan un contracte 
supera el seu període de vigència 
i els anys de pròrroga permesos. 
En teoria, el vincle contractual ha 
acabat, però, per llei, l’adjudicatari 
té l’obligació de seguir desenvo-
lupant la funció amb les mateixes 
condicions que marca el plec ja 
caducat, atès que es tracta d’un 
servei essencial per a una localitat.

L’Ajuntament compra tots els semàfors de la ciutat
Finalitzat el contracte de lloguer i manteniment, signat el 2007, el govern ha optat per 
l’opció de compra i ha negociat l’adquisició de la tecnologia LED

Martí Pujol

Des del principi de mandat, un 
dels objectius de la regidoria d’Es-
pai Pública i Mobilitat ha estat la 
revisió dels grans contractes en 
els quals es fonamenta el mante-
niment de la via pública: neteja, 
recollida de residus, estat del cla-
vegueram o manteniment de sen-
yals, entre d’altres. Un bon número 
d’ells porten anys en continuïtat de 
serveis, un concepte semblant a la 
caducitat, segons el govern, i que 

suposa certs desavantatges. Un 
d’aquests contractes que ara es 
conseguirà resoldre i actualitzar és 
el dels semàfors de la ciutat.
Badalona es farà amb tots els 
semàfors que regulen el trànsit a 
la localitat. Sona estrany, però el 
cert és que els senyals lumínics no 
acostumen a ser de propietat, com 
a mínim no permanent. Es tracta 
de contractes de lloguer i mante-
niment que s’allarguen uns anys. 

Aquest 2017 arribava a la seva fi 
un acord que va començar en 2007 
i que ha suposat al voltant d’un mi-
lió d’euros anuals de pressupost 
des de llavors. El servei incloïa el 
subministrament de semàfors amb 
òptiques de tecnologia LED, un 
avanç capdavanter fa una dècada, 
i el seu manteniment, a més d’una 
opció de compra que el govern ha 
decidit executar, després d’ana-
litzar la situació i amb el suport 

favorable dels informes tècnics.  
L’Ajuntament pagarà uns 800.000 
euros per la compra de totes les 
òptiques LED de la ciutat, que, se-
gons les comprovacions, estan en 
“bon estat de conservació i man-
teniment, i per tant en disposició 
de ser adquirides”. Els arguments 
tècnics són diversos, sobretot des 
del prisma energètic i d’eficiència. 
Les dades que gestiona el Consis-
tori xifren en un 40-45% l’estalvi 
energètic anual del LED en com-
paració de tecnologies convencio-
nals, a més de l’avanç ambiental. 
D’altra banda, el nou sistema 
lumínic allarga la vida útil dels 
semàfors i simplifica el seu man-

teniment, per no esmentar que 
es tracta d’una tecnologia molt 
consolidada actualment, i amb un 
futur bastant precís. “A la finalit-
zació del contracte, la tecnologia 
no es demostra antiquada, sinó 
tot el contrari: les previsions de 
continuïtat temporal són eleva-
des”, apunten des de la regidoria.  
“Ni a nosaltres ni a l’empresa ens 
interessa posar-nos ara a llevar 
semàfors!”, bromeja el regidor de 
Via Pública i Mobilitat, Francesc 
Duran. De fet, el preu inclou l’ad-
quisició addicional de tecnologia 
intel·ligent per millorar el control 
del trànsit de la ciutat. (Continua a 
la següent pàgina).
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Restaurant 
DEVESA

MENÚ FIN DE SEMANA DE OCTUBRE A MAYO
PRIMEROS PLATOS A ESCOGER 
• SOPA DE PASTA
• SOPA DE PESCADO 
• CANELONES ROSINI
• HABAS A LA CATALANA 
• SURTIDO DE EMBUTIDOS IBÉRICOS
• PARRILLADA DE VERDURAS 
• ENSALADA CATALANA

SEGUNDOS PLATOS A ESCOGER
• BACALLA A LA LLAUNA
• CONEJO CON CARACOLES 
• CARACOLES GORMANDA 
• PIES DE CERDO BRASA
• COSTILLAS DE CORDERO BRASA 
• BUTIFARRA CON JUDIAS
• TERNERA FILETEADA CON SETAS I GUISANTES 
• ENTRECOT A LA BRASA 3€ dif
• MERLUZA PLANCHA 3€ dif

POSTRE
• CREMA CATALANA O MACEDONIA DE FRUTAS
• CAFE O INFUSIONES

NO ESTA INCLUIDO LA BEBIDA INCLUYE PAN TOSTADO 
GUARNICIÓN Y ALL I OLI EN TODOS LOS PLATOS- SI PI-
DEN UN SEGUNDO PLATO DE 1º, SUPLEMENTO 3€ PARA 
MESA COMPLETA NO GRUPOS GRANDES

PRECIO 
20,90€ 

+ 10% IVA

EL PRECIO INCLUYE PAN TOSTADO CON TOMATE
UNOS DÍAS ANTES TENDRAN QUE COMUNICAR LOS PLA-
TOS ELEGIDOS

CERVEZAS NO INCLUIDAS

MENÚ DE NAVIDAD Y SANT ESTEVE
PEQUEÑO APERITIVO

PRIMEROS PLATOS A ELEGIR
• CANELONES DE SANT ESTEVE
• SOPA DE GALETS
• EMBUTIDOS IBÉRICOS
• SALMÓN AHUMADO CON ESPÁRRAGOS DE NAVARRA
• ENSALADA DE NAVIDAD CON QUESO DE CABRA

SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR
• PALETILLA DE CORDERO DE ÁVILA AL HORNO DE LEÑA
• POLLO DE PAYÈS AL ESTILO DEL CHEF
• CONFIT DE PATO A LA NARANJA
• ZARZUELA DE PESCADO Y MARISCO
• ENTRECOT A LA PIMIENTA O ROQUEFORT
• POSTRE DE NAVIDAD
• VINO BLANCO Y TINTO SELECTO 
• CAVA SIGNAT BRUT  
• AGUA MINERAL
• CAFES Y LICORES 

PRECIO 
45€ 

+ 10% IVA

MENÚ ESPECIAL GRUPOS 
CALÇOTADA CLÁSICA MÍNIMO 2 PERSONAS:
• PAN TOSTADO CON TOMATE 
• PEQUEÑO APERITIVO
• CALÇOTS EN SU SALSA
  (pueden comer todos los calçots que quieran) 

PARRILLADA DE CARNE
• POLLO - BUTIFARRA NEGRA 
• BUTIFARRA PAYÉS - LOMO 
• CORDERO 
• GUARNICIÓN 
• JUDIAS DEL VALLÉS 
• ALL I OLI

POSTRE
• CREMA CATALANA O MACEDONIA DE FRUTAS
• CAFÉ – LICOR

BODEGA
• VINO TINTO SELECTO (se puede repetir) 
• SANGRÍA DE CAVA (se puede repetir) 
• AGUA MINERAL 

PRECIO 
31,90€ 

+ 10% IVA

Carretera de Badalona a Montcada km 6         
Tel. 93 395 41 55

www.restaurantedevesa.com
mail: devesa@restaurantedevesa.com

- Menús de empresa Navidad
- Calçotades desde 
  noviembre a principios de mayo 
- Bodas 
- Comuniones 
- Bautizos 
- Cargolades 
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Una centraleta controlarà el trànsit 
de les principals vies de la ciutat
La compra dels semàfors inclou l’adquisició de tecnologia ‘smart city’

Encreuament de Martí Pujol amb Via Augusta

La negociació amb l’empresa que fins 
ara ha concessionat el manteniment dels 
semàfors ha desprès un acord que no 
només inclou la compra dels senyals lu-
mínics de LED. L’avantatge més destacat 
és que la companyia oferirà també una 
central de control de trànsit. Una proposta 
que inclou instal·lar una sèrie d’elements 
per gestionar telemàticament els semàfors. 
Tot això estarà centralitzat en una base que 
monitorizará la Guàrdia Urbana, i que ini-
cialment supervisarà dos dels principals 
carrers del municipi. D’una banda, l’avin-
guda Alfons XIII, antiga Nacional II, des de 
Pompeu Fabra fins a la frontera amb Sant 
Adrià; per l’altre, l’avinguda Martí Pujol, 
entre la B-20 i el centre de la ciutat, un vial 
amb una gran pressió de trànsit diari, i en 
un dels trams del qual hi ha hagut certs 
problemes d’excessos de velocitat i acci-
dents. L’acord suposarà, en aquest sentit, 
la renovació de grups reguladors, siste-
mes de comunicació, actualització del pro-
gramari, sistemes de videovigilància i els 

elements propis que requereix la central 
de control, a més de l’obra civil necessària 
per a la implementació del conjunt. Tot 
això, segons l’empresa, ascendiria a un 
valor de gairebé 700.000 euros. En aquest 

sentit, el pagament “real” de l’Ajuntament 
pels semàfors seria d’uns 113.000 euros. 
Francesc Duran considera que es tracta 
d’un bon acord que permet a Badalona 
seguir avançant en l’àmbit de la mobilitat 

sostenible i intel·ligent. El ple municipal al 
complet, a excepció del PP, que es va abs-
tenir, va validar la modificació de l’acord 
i l’execució de la compra durant l’última 
sessió a l’ajuntament.
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Benvolguts lectores i lectors del Diari de Badalona, és un plaer dirigir-me a vostès un altre any a través 
d’aquesta capçalera amb motiu de les festes nadalenques.

Nadal i Cap d’Any ens retornen cada vegada la connexió amb l’esperit de solidaritat humana, 
i la convicció que l’estel que ens guia és la defensa d’aquests Drets Humans que malauradament

es vulneren arreu del món. En temps complexos recordem que l’esperança 
que mai s’ha de perdre es construeix amb l’esforç de tothom, que transformar els problemes en 

oportunitats és a les nostres mans i que aquest futur millor que anhelem arribarà si persistim.
 

Bones festes!

Dolors Sabater Puig. Alcaldessa de Badalona

BONES FESTES!
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Un total de 155.731 electors i electores podran exercir el seu dret 
a votar aquest dijous 21 de desembre a Badalona amb motiu de la 
celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya. A Badalo-
na hi haurà 45 locals electorals amb 222 meses. En les darreres 
eleccions al Parlament de Catalunya, celebrades l’any 2015, el 
nivell de participació a Badalona va ser del 75,46%. La formació 
JxSí, amb 28.782 vots (24,55%), va ser aleshores la força més 
votada a Badalona. A continuació es va situar el PP amb 26.642 
vots (22,73%), C’s amb 19.827 vots (16,91%), PSC amb 17.022 
(14,52%), CatSíqueesPot amb 13.335 vots (11,37%), i la CUP Resultats de les eleccions al Parlament de 2015

PDeCAT, Catalunya En Comú, CUP i PSC 
apuren els darrers dies de campanya a Badalona
Josep Rull, Xavier Domènech, Mireia Boya i Josep Borrell han demanat el vot

Activitat preelectoral constant i fins 
al darrer dia a Badalona. Superat 
l’equador de la campanya, els ac-
tes s’han continuat succeïnt i les 
cares conegudes de les diferents 
formacions han seguit passant per 
Badalona. Divendres passat van ser 
dos els escenaris. D’una banda, el 
candidat del PDeCAT Josep Rull va 
ser present al Centre de la ciutat, on 
va visitar el local de la llista al ca-
rrer del Mar i va omplir el local de 
la coral La Badalonense. A l’altra 
cantó de l’autopista, al barri de Sant 
Crist, el número ‘1’ de Catalunya En 
Comú Podem, Xavier Domènech, va 
atraure a centenars de persones al 
poliesportiu Joaquim Blume, acom-
panyat per, entre d’altres, l’alcaldes-
sa de Barcelona, Ada Colau. El propi 
divendres, Xavier Garcia Albiol en-
capçalava una comitiva ‘popular’ per 

Més de 150.000 veïns i 
veïnes cridades a votar

entregar aliments recollits per les 
Noves Generacions de Badalona al 
fons de recursos de Cáritas. El cap 
de setmana no es va aturar l’activitat 
política, i Can Cabanyes va aco-
llir un acte-vermut de la CUP amb 
la presència de la nº 1 per Lleida, 

Mireia Boya, i la nº4 per Barcelona, 
Maria Ballester. Un míting on tam-
bé van ser-hi presents membres de 
Procés Constituent, Som Alternativa 
i Guanyem Badalona.
També ERC va aprofitar el cap de 
setmana per celebrar un acte amb el 

candidat al Parlament Jordi Albert, 
al Cor de Marina, amb els regidors 
locals i Gerard Ardanuy. Aquest di-
lluns, el convidat dels republicans 
va ser Fabián Mohedano, que va 
acompanyar Maite Arqué en un acte 
amb membres d’ERC i exPSC. El 

PSC tampoc ha desaprofitat aquests 
darrers dies i ha portat a la ciutat un 
debat amb diferents integrants, entre 
els quals l’expresident del Parlament 
Europeu Josep Borrel, que ha estat 
acompanyat d’Eva Granados, la nº2 
per Barcelona, entre d’altres.

La participació el 2015 va ser del 75%

Acte amb Josep Rull / PDeCAT Ada Colau amb Xavier Domènech a Sant Crist

Demanen una ‘superilla’ al voltant de l’estació de 
Renfe aprofitant els canvis a Mossèn Anton
La Plataforma pel Transport Públic creu que s’hauria de pacificar tot Sant Isidre

Plaça de l’estació de Rodalies

La Platafoma per la Promoció del Transport 
Públic del Barcelonès Nord ha celebrat la 
modificació del sentit de circulació del carrer 
Mossèn Anton, després de la seva remode-
lació, però creu que es tractava d’una bona 
ocasió per crear una ‘superilla’ de mobilitat 
al voltant de l’estació de Renfe. L’entitat con-
sidera que caldria canviar el sentit del carrer 
Sant Isidre “per tal que sigui de sortida des del 
carrer Dos de Maig”, cosa que evitar el “tràn-
sit passant”. D’altra banda, per evitar el pas 
de vehicles per la plaça Roca i Pi, la plaça de 
l’estació, proposen “prohibir la circulació a St. 

Isidre entre Marina i la plaça”. En aquest sen-
tit, diuen, s’hauria de suprimir l’aparcament de 
Sant Isidre i pacificar el tram de Martí Pujol 
entre l’estació i Mossèn Anton. Tot plegat, sos-
tenen, serviria per convertir l’entorn de l’esta-
ció en una zona més favorable per a vianants, 
igual que al carrer Sant Isidre, actualment amb 
voreres molt estretes. “Cal recordar que la pa-
cificació de carrers amb gran flux de vianants 
o problemes d’accessibilitat és una de les 
propostes estratègiques del Pla de Mobilitat 
Urbana aprovat per tots els grups polítics del 
plenari de l’Ajuntament.”
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L’AMB i l’Ajuntament de Barcelona, amb la 
col·laboració dels municipis que tenen part 
del territori dins de les rondes com L’Hos-
pitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, 
Esplugues i Cornellà de Llobregat, han ac-
tivat una campanya informativa per donar 
a conèixer als usuaris de vehicles privats i 
la ciutadania l’àrea de baixes emissions, en 
funcionament des del passat 1 de desembre, 
i per difondre’n els detalls. La campanya 
es duu a terme a través de ràdio, televisió, 
tanques, banderoles i publicitat en els trans-
ports públics, centres comercials i benzine-
res. “L’objectiu és que als usuaris no els vin-
guin de nou les restriccions de circulació en 
cas que es declari un episodi de contamina-
ció atmosfèrica, tant els residents a la zona 
afectada, com els que es desplacen diària-

Zona de baixes emissions per 
lluitar contra la contaminació 
Suposa restriccions per als vehicles més contaminants 
durant els episodis de contaminació atmosfèrica; serà una 
mesura permanent a partir de l’1 de gener de 2020

ment des d’altres punts, apunta el director 
de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’AMB, 
Carles Conill. La Generalitat de Catalunya és 
qui declara l’episodi de contaminació i les 
restriccions sempre entren en vigor al dia 
següent, des de les set del matí fins a les vuit 
del vespre, excepte caps de setmana i fes-
tius. Durant el temps en què es restringeixi 
la circulació no podran entrar ni circular a la 
ZBE àmbit Rondes de Barcelona els turismes 
que no disposin de l’etiqueta ambiental de 
la Direcció General de Trànsit (DGT) ni les 
furgonetes anteriors a Euro 1. És a dir, els 
turismes de benzina anteriors a l’any 2000 i 
els dièsel anteriors al 2006 i les furgonetes 
pre-Euro, que segons els càlculs de l’AMB 
suposen el 14% dels vehicles que hi circu-
len actualment. En la seva posada en marxa, Mapa de la Zona de Baixes Emissions

es fa una exempció temporal a les furgone-
tes posteriors al 1997, les motocicletes, els 
autocars i els camions. Aquestes excepcions 
seran permanents per als vehicles d’emer-
gències, els de persones amb mobilitat re-
duïda i els serveis essencials, que podran 
circular sempre per aquesta zona. Fins el 
moment, l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB 
han col·locat més d’un centenar de senyals 
per tota l’àrea de la ZBE àmbit Rondes de 
Barcelona, per informar als conductors. Es 
preveu que durant les primeres setmanes 
els cossos de seguretat desenvolupin una 
tasca informativa, prèvia a la sancionadora. 
Infringir una d’aquestes senyals comportaria 
l’incompliment de les normes de circulació 
i una corresponent sanció econòmica d’uns 
100 euros.

Increment del transport públic
Per tal de donar resposta a les restriccions 
de circulació en un episodi de contamina-
ció, es vol facilitar als ciutadans informació 
d’acompanyament, alternatives de transport 
al vehicle privat i resoldre dubtes freqüents. 
Per això, des de l’AMB s’ha activat el web 
www.canvidhabits.com, on s’informa del 
que comporta la ZBE àmbit Rondes de 
Barcelona. En aquest portal es pot consul-
tar si el vehicle de l’usuari està afectat per 
la mesura, quines rutes alternatives amb 
transport públic existeixen, quins pàrkings 
públics es poden utilitzar i els nous títols 
de transport que ajuden a la millora de la 
qualitat de l’aire com la T-Aire i la T-Ver-
da Metropolitana. Pel que fa a la T-Aire, és 
una targeta multipersonal de dos viatges 
integrats disponible en les sis corones de 
transport i que només es pot utilitzar en epi-
sodis de contaminació. La T-Verda Metro-
politana és una targeta de l’AMB que premia 
els ciutadans que canvien definitivament 
els cotxes privats més contaminants per 
transport públic gratuït durant tres anys. El 
transport públic, mitjançant la coordinació 
de l’ATM, augmentarà l’oferta de metro, bus, 
tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat i Ro-
dalies RENFE, especialment en hores punta. 
Pel que fa als reforços de transport públic 

de l’AMB, la xarxa de metro es reforçarà en 
hores punta amb un tren més en cada línia 
convencional i personal d’informació i aten-
ció a les estacions de més afluència i les 
d’enllaç amb altres xarxes ferroviàries. A les 
línies de bus metropolità de l’AMB s’incor-

poraran 30 autobusos en hora punta, 15 al 
Baix Llobregat i 15 més al Barcelonès nord. 
Aquests reforços es duran a terme en hora 
punta de matí i de tarda. També el Servei 
Català de Trànsit instal·larà un carril bus 
provisional d’entrada a Barcelona a la B-23 i 

Els turismes 
sense etiqueta 
ambiental i 
les furgonetes 
anteriors a Euro 
1 no podran 
circular en la 
zona en cas de 
contaminació

Canvidhabits.com 
ofereix 
informació 
de suport, 
alternatives 
de transport al 
vehicle privat 
i resol dubtes 
freqüents

Vehicles 
elèctrics de 
bateria, amb 
autonomia 
estesa. 
Híbrid 
endollable 
amb una 
autonomia 
mínima de 
40 km o 
vehicles de 
pila de 
combustible

Vehicles 
híbrids 
endollables 
de menys de 
40 km 
d’autonomia. 
Vehicles 
híbrids no 
endollables 
i els 
propulsats 
per gas 
natural o gas 
liquat derivat 
del petroli

Turismes i 
furgonetes 
lleugeres de 
benzina matricu-
lades a partir 
de gener de 
l’any 2000 i de 
dièsel a partir de 
gener de 2006. 
Vehicles de més 
de 8 places i 
de transport de 
mercaderies 
matriculats a 
partir de 2005. 
Els de benzina 
han de complir 
la norma EURO 

Turismes i 
furgonetes lleu-
geres de gasolina 
matriculades a 
partir de gener 
de 2006 i dièsel 
a partir de 2014. 
Vehicles de més 
de 8 places i 
de transport de 
mercaderies 
matriculats a 
partir de 2014. 
Els de benzina 
han de complir la 
norma EURO 4, 5 
i 6 i els Dièsel la 
Euro 6

Els distintius ambientals de la DGT
des de l’AMB s’impulsaran mesures per mi-
llorar el carril bus d’entrada per la Gran Via. 
Així doncs, s’ampliarà l’oferta de transport 
públic i el ciutadà tindrà més alternatives al 
no ús del vehicle privat, un dels principals 
objectius de l’AMB.

L’objectiu 
final és 
millorar 
la qualitat 
de l’aire, 
així com 
han fet 
diferents 
capitals 
europees
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El nou termoacumulador substituieix als cinc acumuladors que hi havia fins ara

Les darreres setmanes ha finalitzat 
la posada en marxa del sistema 
d’acumulació i distribució de calor 
de la piscina municipal del Centre, 
que ha permès substituir els cinc 
acumuladors existents per un únic 
dipòsit estratificador. Una mesura 
per millorar l’eficiència energètica 
de la instal·lació que es va iniciar el 
passat estiu i que ha costat 90.000 
euros. Com a resultat de les actua-
cions realitzades, tenint en compte 

L’Ajuntament instal·la un sistema a la piscina del 
Centre que suposarà un estalvi energètic del 40%

la situació preexistent, es preveu 
aconseguir un estalvi del 40% en 
el consum de gas natural i una 
reducció en emissions de CO2 de 
72 tones a l’any. Aquest innovador 
sistema permet acumular aigua a 
diferents temperatures dins de la 
mateixa columna. Per exemple, 
amb el nou sistema es pot obtenir 
aigua molt calenta per a les dutxes, 
aigua a menor temperatura per 
escalfar el vas de la piscina, o bé Foto d’arxiu

La Salut tindrà una placa solar que 
produirà el 30% de l’energia del centre cívic
Suposarà un estalvi de 8.000 euros anuals; la inversió estarà amortitzada en vuit anys

L’Ajuntament de Badalona ha 
començat les obres d’instal·lació 
d’una planta fotovoltaica en l’edi-
fici del Mercat la Salut que, amb 
una potència 40 kW, serà capaç 
de produir el 30% del consum 
de les dependències municipals 
del Centre Cívic la Salut, l’Ofici-
na Municipal de Districte núm. 
4 i els equips bàsics d’atenció 
social que hi ha a l’equipament. 

La planta, que ocuparà dos ba-
dalots a la coberta de l’edifici, 
comptarà amb 160 mòduls fo-
tovoltaics d’una potència de 270 
Wp i una superfície total de 261 
metres quadrats. El cost de la in-
versió prevista és de 67.025,53 
euros i forma part de les millores 
energètiques finançades a través 
del contracte de subministra-
ment elèctric que l’Ajuntament Foto: Ajuntament

aigua a diferents temperatures per 
climatitzar o deshumectar l’ambient 
dins del recinte. Pel que respecta 
a la instal·lació solar tèrmica, s’ha 
realitzat una renovació total del 
sistema de distribució, regulació 
i control, incrementant el seu ren-
diment així com la temperatura 
de treball. El nou sistema elimina 
el risc de legionel·la als dipòsits 
d’acumulació en tractar-se d’un cir-
cuit primari tancat. 

té vigent amb Gas Natural 
Comercialitzadora. L’estalvi 
previst se situarà al voltant 
dels 8.000 euros anuals, 
amb un retorn de la inver-
sió en 8,4 anys. En un futur 
immediat, quan el consum 
compartit sigui possible, 
es plantejarà la possibilitat 
d’ampliar i compartir la pro-
ducció amb el Mercat.
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L’Ajuntament hi destinarà 100.000 euros

Badalona torna a reformar 
el terrat de la Torre Codina

El Ple va aprovar la setmana passada un re-
coneixement de crèdit per pagar unes obres 
de cobriment provisional del forat que es 
va produir al terrat de la Torre Codina i es 
va reparar en el mandat anterior. Com a mí-
nim per sortir del pas i evitar que els mals 
fossin majors a una masia que està inclosa 
dins del catàleg de béns d’interès local. I és 
que l’Ajuntament tornarà a reformar aquest 
2018 la casa ubicada al barri de Canyet. Els 
darrers mesos s’han licitat uns treballs que 
han estat adjudicats fa escassos dies i que 
suposaran l’arranjament definitiu de la co-
berta de la Torre Codina. Es tracta d’unes 
obres que implicaran una inversió d’uns 
100.000 euros i que es perllongaran uns 
dos mesos, aproximadament. La remo-
delació servirà tan sols per assegurar cert 
estat de conversació de la casa, però, de 
moment, no hi ha cap projecte per apro-
fitar aquest patrimoni local que, de fet, ni 
tan sols té les condicions adients per a la 
pública concurrència, és a dir, per obrir-ho 
al públic.

La ciutat de Badalona ha incrementat en un 
gairebé 11% durant el mes de novembre 
la taxa de reciclatge de vidre. Des del mes 
passat, 12 municipis catalans participen en 
el concurs “El Contenidor d’Or” que, organit-
zat per l’entitat Ecovidrio, té com a objectiu 
incrementar la taxa de reciclatge de vidre (és 
a dir, els quilos de vidre que es reciclen per 
cada habitant) a partir de la mobilització de 
la ciutadania, així com posar en valor els 
beneficis ambientals, socials i econòmics 
del reciclatge. Aquestes dades han situat Ba-
dalona en la cinquena posició d’un rànquing 
que lidera el municipi de Granollers .

Increment 
d’un 10% del 
reciclatge de 
vidre en un mes
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La baixada de la venda de premsa, factor clau

Badalona tenia l’any 2013 una 
quarantena de quioscos de prem-
sa. Cinc anys després, a la ciutat 
queden només 19 quioscos. La 
reducció dels punts de venda 
actius és de més d’un 50% res-
pecte fa cinc anys. Els quioscos 

El 50% de quioscs de BDN 
han tancat en 5 anys

de premsa de la ciutat són de 
propietat municipal a través d’una 
concessió. La crisi de la premsa 
de pagament n’ha fet desaparèixer 
la meitat, en només cinc anys. De 
fet, segons les mateixes fonts mu-
nicipals, algunes de les conces-

sions s’han anat traspassant i les 
altres, que no tenien cap operador 
interessat, s’han anat tancant. 
Amb tots aquests ingredients, els 
quioscos de premsa als carrers de 
Badalona són cada vegada menys.

Els quioscos venen menys
Fa uns anys als quioscos només 
es venien premsa i revistes, a part 
d’algun xiclet o caramels. Molts 
d’ells, encara que tenen un es-
pai petit, han anat afegint d’altres 
productes, com la venda d’articles 
de regal i papereria. Segons expli-
quen alguns quiosquers, la prem-
sa ha baixat mol perquè Internet 
ha fet molt de mal. Per tot plegat 
han perdut un 25% de vendes en 
pocs anys. Fins i tot en els darrers 
dos anys, la venda de diaris durant 
els diumenges ha fet una baixada 
important.

Quiosc a la plaça de l’estació

Mossos d’Esquadra van detenir el 
12 de desembre un home i una 
dona de nacionalitat espanyola, 
de 33 i 25 anys, veïns de Bada-
lona i Sant Adrià de Besòs, com 
a presumptes autors d’un delicte 
per tràfic de drogues, i un altre 
per defraudació de fluid elèctric. 
La investigació es va iniciar quan 
els Mossos van tenir coneixe-
ment que en un pis del barri Sant 
Roc hi podria haver una plantació 

de marihuana. Es va realitzar una 
entrada i perquisició judicial al 
domicili i es van localitzar 144 
plantes en procés de creixement i 
tota la infraestructura necessària 
per aquesta mena de planta-
cions com làmpades de llum, 
ventiladors, sistema de regadiu, 
termòstats, aparells d’aire condi-
cionats i filtres inhibidors d’olor. 
Es va localitzar als acusats pos-
teriorment.

Desmantellen 
una plantació de 
marihuana en un pis

Foto d’arxiu / Mossos
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Desarticulada una banda dedicada 
a l’ocupació i el lloguer il·legal de pisos
Acumulaven prop d’una cinquanten d’ocupacions a diferents municipis

Foto d’arxiu / Mossos

Els Mossos d’Esquadra van dete-
nir els dies 11 i 12 de desembre 
un grup organitzat format per cinc 
persones, de nacionalitat domini-
cana, amb edats compreses entre 
els 29 i els 35 anys i veïns de 
Santa Coloma de Gramenet, com 
a presumptes autors de diferents 
delictes d’ocupació d’immobles, 
estafes, pertinença a grup crimi-
nal, defraudació de fluid elèctric 
i falsificació documental, alguns 
dels quals comesos a Badalona. 
La investigació, que s’havia iniciat 
feia alguns mesos, va constatar 
que hi havia un grup de perso-
nes que treballaven de manera 
organitzada i que es dedicaven a 
ocupar pisos. Un cop tenien els 
pisos ocupats canviaven el pany 
i obtenien  l’aigua i la llum de 
manera fraudulenta per després 
llogar-los il·legalment entre 300 

i 1500 euros a altres persones 
que requerien d’un lloc per viure. 
Aquesta organització estava activa 
des de l’any 2014 i estarien rela-
cionats amb almenys 45 tempta-
tives d’ocupacions d’immobles a 
Santa Coloma de Gramenet i altres 
municipis. De fet, sis casos d’ocu-

ven d’arreglar l’immoble per tal de 
preparar-lo per al nou inquilí, és a 
dir arranjaven de manera fraudu-
lenta els subministraments l’elec-
tricitat , l’aigua i el gas.

PRIMERES SANCIONS A PISOS TURÍSTICS IL·LEGALS

L’Ajuntament de Badalona ha ini-
ciat dos expedients sancionadors 
als propietaris de dos pisos d’un 
mateix bloc per exercir l’activitat 
d’habitatge d’ús turístic. A banda 
d’aquests dos recursos, exis-
teixen sis expedients més oberts 
i en tràmit per manca de llicència. 
L’obertura d’aquest expedients ve 
motivada per les denúncies del 
veïnat i/o de la Guàrdia Urbana. 
Un cop l’Ajuntament de Badalona 
rep les denúncies obre un expe-

dient per verificar si existeix l’ac-
tivitat de pis turístic i si compleix 
la normativa municipal i la Llei de 
turisme de Catalunya. Recordem 
que Badalona disposa, a més de 
la Llei de Turisme de Catalunya, 
un decret municipal regulant les 
zones i les condicions per poder 
exercir l’activitat de pisos turís-
tics. Es tracta de sancions de 
caràcter greu que van dels 3.000 
a 30.000 euros, segons la Llei de 
turisme de Catalunya. pació i dos de robatori amb força a 

domicilis, relacionats amb part de 
la banda o algun dels seus mem-
bres, van ser comesos a Badalona. 
Aquest grup organitzat especialit-
zat en aquesta modalitat delictiva 
utilitzava sempre el mateix modus 
operandi: dos membres del grup 

s’encarregaven d’ocupar l’immo-
ble i canviar el pany mentre que 
un tercer vigilava al carrer per tal 
de detectar si hi havia presència 
de la policia. A més, s’encarrega-
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El programa està destinat a col·lectius en situacions complicades a nivell laboral

L’Institut Municipal de Promoció 
de l’Ocupació de Badalona (IMPO) 
obre del 13 al 22 de desembre el 
període d’inscripció per participar 
del programa Treball i Formació, 
que té com acció principal la con-

L’IMPO contractarà a 150 persones 
aturades per treballar sis mesos o un any

tractació laboral a temps complert 
de 150 persones en situació d’atur. 
Les persones interessades han 
d’adreçar-se durant aquest termi-
ni a les Oficines de Treball (OTG) 
del municipi, situades a la plaça 

Carme Guasch i el carrer Aribau, 
per tal de rebre les indicacions de 
participació en el procés de selec-
ció. D’una banda, es contractarà 
a 58 persones durant un període 
de  6 mesos,  aturats de llarga 
durada, no perceptors de presta-
ció per desocupació o subsidi ni 
de l’ajut del Programa de Requa-
lificació Professional (PREPARA). 
Serà un factor preferent per la seva 
contractació ser més grans de 45 
anys. Es contractarà a 26 persones 
més, majors de 55 anys i durant 
un període de 12 mesos. No po-
den ser perceptors de prestacions 
i/o subsidis per desocupació i han 
de ser aturats de llarga durada 
(persones inscrites al Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya no 
ocupades com a mínim 12 mesos 
durant els 18 mesos anteriors a la 
data de la presentació de la co-
rresponent oferta d’ocupació). Es 

Foto d’arxiu

contractaran prioritàriament aque-
lles persones que no tinguin la 
cotització suficient per a que se’ls 
reconegui la pensió de jubilació 
quan arribin a l’edat ordinària de 
jubilació. D’altra banda, s’incor-
poraran 40 persones en situació 
d’atur durant un termini de 6 me-
sos i altres 10 treballadors o tre-
balladores majors de 55 anys i que 
estiguin a l’atur seran contractats 
durant 12 mesos. Per aconseguir 

una d’aquestes places hauran de 
ser beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció. El programa Treball 
i Formació, que s’iniciarà el dia 31 
de gener de 2018, inclou també 
una activitat formativa professio-
nalitzadora complementària a l’ex-
periència laboral. Aquest formació 
tindrà una durada aproximada 
d’entre 80 i 200 hores  i estarà 
impartida durant el contracte de 
treball dins de l’horari laboral.

DONES MALTRACTADES I MAJORS DE 55 ANYS

Un total de 16 places estan 
destinades només a dones, que 
treballaran durant 12 mesos: han 
de ser dones víctimes de violèn-
cia de gènere (cap límit d’edat, 
ni prestació d’atur) i/o dones 
de més de 55 anys amb situa-

ció d’atur de molt llarga durada 
(dones inscrites al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya no ocu-
pades com a mínim 24 mesos 
durant els 36 mesos anteriors a 
la data de la presentació de la 
corresponent oferta d’ocupació.
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La remodelació de la plaça Roja 
de Sant Roc començarà a finals de gener
L’empresa Eurocatalana s’endú la licitació amb una oferta d’uns 800.000 euros

Imatge virtual del projecte / AMB

La plaça Roja del barri de Sant Roc expe-
rimentarà una profunda remodelació. Així 
ho va anunciar el govern el gener d’aquest 
mateix any, com una de les obres destaca-
des del mandat, en les quals s’invertirà al 
voltant d’un milió d’euros. Un projecte que 
ja ha passat tot el procediment administratiu 
i de licitació, i que donarà el tret de sortida 
a finals del mes de gener. Finalment, la re-
modelació de la plaça central del barri ha 
estat adjudicada a l’empresa Eurocatalana 
Obres i Serveis, que va presentar una ofer-
ta d’uns 800.000 euros sense IVA, un 21% 
per sota del pressupost inicial de licitació. 
La data prevista per a l’inici dels treballs és 
el 22 de gener. La plaça Roja, amb prop de 
9.000m2, presenta actualment una vegeta-
ció, un mobiliari urbà i uns paviments amb 
un destacat grau de deteriorament. L’arranja-
ment d’aquest espai completarà la millora del 
carrer Vélez Blanco que es va portar a terme 
l’any 2015. Una de les actuacions més im-
portants serà la restauració de 3.546m2 del 
paviment de formigó vermell, que es can-

viarà tot a excepció del paviment de l’espai 
rodó del nord i del mosaic central, el qual es 
restaurarà, atès que es considera que és un 
element molt important i que dóna identitat a 
l’espai. Es col·locaran espècies d’arbres com 
freixes; lledoners o sòfores. També s’actuarà 

sobre la cobertura de gespa, actualment en-
vellida i deteriorada, i es planteja una cober-
tura de prat en la totalitat dels parterres. El 
nou mobiliari urbà inclourà bancs de fusta 
i de formigó disposats de manera que fo-
mentin l’estada i la comoditat. A més a més, 

també s’ha dissenyat una nova àrea de jocs 
infantils, amb bancs i una font, i una àrea 
per a gossos. També els veïns van demanar 
l’arranjament de les tanques de les pistes de 
petanca, que els acabaments dels parterres 
tinguin les cantonades rodones.

Us desitja unes Bones Festes 
i feliç 2018
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Els veïns de la Mora s’oposen a l’obertura d’un 
segon club de cànnabis en el mateix carrer
Han reunit centenars de firmes per demanar a l’Ajuntament que no doni el permís

Local on volen obrir el nou club

El barri de la Mora no brilla presicament per 
la seva activitat comercial i econòmica. Una 
zona tranquil·la i amb pocs locals que sovint 
es queixa de la manca de recursos i d’aten-
cions per part de les administracions, i que 
fa soroll si cal. Aquests dies, els veïns han 
manifestat que s’oposen frontalment a l’ober-
tura d’un nou negoci: un club de fumadors. I 
és que, per ser més concrets, es tractaria del 
segon local similar al barri. De fet, al mateix 
carrer, a pocs metres d’un parc infantil. El veï-
nat conviu des de fa temps amb un associa-
ció de cànnabis que ha aconseguit estabilitzar 
la bona relació amb el seu entorn. Diverses 
fonts dels blocs propers apunten que es 
porten “molt bé”, que sempre estan en con-
tacte amb els veïns i que eviten frontalment 
qualsevol tipus de problema. “Si no et diuen 
què es fa al local, ni ho sabries”, coincideixen 
algunes veïnes.
No obstant, la Mora tem que el segon local 
que pugui arribar no estigui predisposat a 
les mateixes condiciones de consideració i 
discreció, i s’oposen frontalment a l’obertura 

d’un segon espai similar. La nova associación 
estaria ubicada a pocs metres de la qua ja 
existeix, en un local que abans ocupava una 
entitat bancària. Tots dos a pocs metres d’un 
parc infantil, al passatge del Mar d’Alborán. 
“Hem parlat amb l’Ajuntament i amb el go-

vern i ja els i hem dit que no permetrem que 
obri”, afirmen portaveus de l’entitat veïnal, qui 
expliquen que han entregat 300 firmes contra 
l’arribada d’aquest segon club. “Si això tira 
endavant ens mobilitzarem, no permetrem 
que això sigui el barri del cànnabis”. Aquesta 

problemàtica s’ha donat a altres barris de Ba-
dalona els darrers anys. La ciutat no disposa 
encara d’un reglament concret per regular 
l’obertura d’aquesta mena d’associacions, a 
diferència d’altres municipis de l’entorn que 
sí han anat establint mesures al respecte.
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Saita Diving ha fabricat un portal del pessebre amb ampolles d’aire en desús

Les Tres Xemeneies es converteixen 
en un pessebre submarí i solidari

La costa del Barcelonès Nord dis-
posa aquest Nadal d’un pessebre 
ben curiós i carregat de simbolis-
me metropolità. Es tracta de la tra-
dicional escenificació del naixe-
ment de Jesús adaptada a un portal 
ancorat en les Tres Xemeneies, 
amb espai inclòs per als animals i 
els Reis Mags. Un Pessebre que, a 

més, ha estat submergit a la platja, 
sota les xemeneies autèntiques. 
Saita Diving ha estat l’associació 
responsable d’aquesta iniciativa. 
Una entitat sense ànim de lucre 
amb cinc anys de vida que es 
dedica a portar el submarinisme 
a aquelles persones que normal-
ment no ho tenen al seu abast, com 

per exemple joves en risc d’exclu-
sió social. Intensament involucrat 
amb col·lectius de SantAdrià, van 
proposar a l’Ajuntament dur a 
terme aquest Pessebre submarí. 
Els submarinistes han aportat les 
ampolles d’aire que ja no estan en 
ús i les han convertit en tres xe-
meneies amb un portal a la base, 

en els quals es poden veure als 
animals, els Reis Mags, Jesús, 
María i José. Fa uns dies van dur 
a terme la immersió per plantar les 
xemeneies en el fons del mar. Una 
vegada allà, van immortalitzar el 

L’equip de Saita, abans de la immersió

moment i van tornar a treure-ho. 
“El nostre fons marí ja té bastants 
problemes de residus i brutí-
cia com per afegir més”, explica 
Vicente, un dels responsables 
de Saita Diving. 

SUBMARINISME SOCIAL I SOLIDARI

La col·laboració amb l’admi-
nistració local és permanent, 
tant en aquesta iniciativa com 
en unes altres que volen des-
envolupar. “El nou escull entre 
Badalona i Sant Adrià és un bon 
lloc on poder fer excursions amb 
joves. També ens agradaria en-
fonsar un vaixell, encara que ja 
ens han dit que és complicat...”, 
riu Vicente. Ja han teixit activi-
tats amb entitats del territori, 
als quals els han ofert bate-
jos de submarinisme gratuïts. 
Saita porta en funcionament 

cinc anys, des que s’enge-
guessin gairebé com un “club 
familiar”. A força de voluntariat 
i d’implicació, un grup de per-
sones va començar a impul-
sar el projecte en el seu temps 
lliure i amb el seu material. 
Ara, quan són prop d’una trente-
na de socis, encara que l’equip 
tècnic és més reduït, volen im-
primir serietat a l’entitat i tenir un 
rèdit econòmic que permeti rein-
vertir, comprar nous equips i 
remunerar mínimament a les 
persones que s’impliquen molt. 
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Convocat la 20a edició del concurs ‘Crema’l tu!’

L’Ajuntament de Badalona convoca, 
un any més, el concurs Crema’l tu!, 
Premi de disseny del Dimoni de 
Badalona de les Festes de Maig 

Badalona ja busca el Dimoni 
per a la Cremada 2018

2018 que aquest any arriba a la 
seva vintena edició. Un cop el jurat 
hagi triat el disseny guanyador, un 
constructor donarà forma al dibuix 

i, finalment es plantarà a la platja 
uns dies abans de la Cremada, a 
la vista de tota la ciutadania. Com 
cada any les bases del concurs fa 
especial esment en afirmar que “el 
disseny del dimoni ha de tenir un 
contingut al·legòric, crític o irònic 
evocador d’aspectes de la realitat 
actual o històrica”, tret distintiu del 
Dimoni de les Festes de Badalona. 
El premi està obert a majors de 16 
anys, amb obres originals i inèdites 
i sempre concebudes com un mo-
nument en flames. El disseny de 
la figura ha de ser estilitzat per tal 
que pugui cremar sense dificultats 
i estar pensat per ser construït amb 
una alçada aproximada d’entre 12 
i 14 metres. El premi en metàl·lic 
per al disseny guanyador serà de 
1.000 euros. Un jurat format per re-
presentants del món de la cultura, 
acadèmic i de l’àmbit del disseny 
triaran el vencedor o vencedora.

El Centre Comercial de Montigalà 
se suma a la iniciativa posada 
en marxa per Carrefour Property 
España per a desenvolupar un 
important pla de conscienciació 
i estalvi en el consum d’aigua en 
els 27 grans centres que gestiona 
arreu d’Espanya. Una iniciativa 
amb la que esperen aconseguir 
una reducció de fins al 10% sobre 
el consum d’aigua de l’any ante-
rior,  un estalvi de 19,6 milions de 
litres. S’estan implementant me-

sures com la utilització de màqui-
nes de neteja ECO que optimitzen 
i redueixen el consum d’aigua, la 
instal·lació de detectors d’humitat 
per al rec, la creació d’una xarxa 
de irrigació per degoteig en jar-
dins i zones verdes, la utilització 
de productes i materials de nete-
ja biodegradables, entre d’altres. 
També s’està instal·lant progressi-
vament a tots els centres sistemes 
que permetin l’aprofitament de les 
aigües pluvials. 

El C.C. Montigalà 
inicia una campanya 
per a estalviar aigua

Foto d’arxiu

Dimoni 2017
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El Complex Esportiu Municipal Montigalà 
acollirà el Parc Esportiu de Nadal, una ac-
tivitat gratuïta dirigida per a infants entre 3 
i 12 anys dinamitzades per professionals de 
l’esport i el lleure. Les activitats tindran lloc 
del 23 a 30 de desembre, en horari de matí 
i de tarda, a excepció dels dies 24 i 30 de 
desembre en horari de matí. Més enllà del 
poliesportiu de Montigalà, entre el 23 de 
desembre i el 5 de gener, excepte els dies de 

Parc esportiu a 
Montigalà i patis oberts 
arreu de la ciutat

Parc esportiu de Montigalà

El Nadal omple Badalona 
d’activitats i propostes
El Parc Cultural a Pompeu Fabra o l’Espai Jove, dues novetats

El Pessebre tradicional, a la plaça de 
la Vila i obra de Carme Ayza, ja es 
pot visitar fins al 7 de gener, igual 
que la 19a Mostra de Pessebres a 
la sala d’exposicions El Refugi. A 
banda de la plaça de la Vila, hi ha 
altres pessebres i mostres, com ara 
a l’església de Sant Roc, fins al 26 
de gener; el pessebre costumista, al 
Casal Cívic de Pomar, fins al 5 de 
gener, i el pessebre de l’església de 
Santa Maria, durant totes les festes 
de Nadal.

El tradicional pessebre de la 
plaça de la Vila

Des de principis de desembre, sis arbres 
guarnits decoren un enclavament sim-
bòlic dels sis districtes que composen 
la ciutat, com a tret de sortida d’un Na-
dal que ve farcit d’una programació que 
combina les tradicions més arrelades a 
la ciutat amb noves propostes, principal-
ment dirigides al jovent. 

Parc Cultural de Nadal
La novetat més destacada tindrà lloc a la 
plaça Pompeu Fabra, que acull els 27, 
28 i 29 de desembre, en horari de matí i 
tarda, el Parc Cultural de Nadal, adreçat 
a nens i nenes fins a 14 anys. A l’espai es 
trobarà “El racó de la imaginació”, amb 
una zona de jocs per als més petits on es 
treballaran manualitats nadalenques amb 
materials reciclats, i la “Zona urbana”, 
on jugar amb patinets, tallers de grafitis i 
tallers de balls urbans.

Espai Jove de Nadal
La plaça de Sant Elies, al barri del 

Congrés, s’omple d’activitats i tallers 
de diferents tipus (culturals, esportius, 
musicals, de participació, etc.) per als 

joves en horari de 10 a 14 h. i de 16 
a 19 h. els dies 23, 24, 27, 28 i 29 de 
desembre. 

Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any, els nois i les 
noies poden gaudir del seu temps d’oci en un 
entorn amable i conegut com són els patis 
escolar i altres espais públics. Els espais dis-
ponibles seran les escoles Joan Llongueras; 
Joan Miró; Sant Jordi; Ítaca; Josep Carner; 
Feliu i Vegués; Pere de Tera; i l’Institut Eugeni 
d’Ors. També obren les pistes poliesportives 
La Pau; Nova Lloreda i Artigues, així com el 
pati del Doctor Bassols/Rosselló.Pessebre de la plaça de la Vila
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Badalona recull 
joguines per a nens 
sense recursos

Foto: Ajuntament

Badalona té en marxa des de la passada set-
mana la campanya solidària Cap infant sense 
joguina, cap persona sense un somriure amb 
l’objectiu de que cap infant, sigui quina si-
gui la condició econòmica de la seva família, 
deixi de rebre joguines pel dia de Reis. Els 
beneficiaris d’aquesta campanya són nens i 
nenes amb edats compreses entre 0 i 12 anys 
de famílies amb pocs recursos. Les persones 
que vulguin col·laborar en aquesta campanya 
ho poden fer portant una joguina als punts 
de recollida establerts, o fent una aportació 

econòmica a l’urna que hi ha a la plaça de 
la Vila. El Centre Comercial de Montigalà 
és l’altre punt habilitat per a la recollida de 
joguines i donacions. La campanya se sus-
tenta amb la col·laboració d’entitats veïnals, 
l’associació de Voluntaris Badalona, l’Ajunta-
ment de Badalona i les aportacions d’empre-
ses, entitats i particulars. A banda de la plaça 
de la Vila i del Centre Comercial Montigalà, 
del 23 al 30 de desembre també s’habilitarà 
el parc esportiu de Montigalà per poder 
deixar joguines.

Menarini dona prop de 
dues tones de menjar al 
Banc dels Aliments

Foto: Menarini

Menarini Espanya, amb seu a Badalona, ha 
recaptat 1.984 kg d’aliments rics en proteïnes 
que seran donats a famílies en situació de po-
bresa. Es tracta del segon any consecutiu en el 
qual la companyia i els seus treballadors han 
col·laborat en la campanya “Més proteïnes”, 
engegada per la Fundació Banc dels Aliments 
de Barcelona. Els empleats de la companyia 
han recaptat 992 kg d’aliments i Menarini ha 
aportat la mateixa quantitat, per sumar les 

gairebé dues tones de menjar. L’objectiu de 
la companyia i de la seva plantilla era supe-
rar la quantitat recaptada l’any passat i en les 
dues primeres hores des del llançament de la 
campanya, la plantilla ja havia recaptat més de 
300 kg. Per a això, es va obrir un “Espai Me-
narini” a la pàgina web de la Fundació Banc 
dels Aliments que va facilitar la compra online 
d’aliments com són conserves de peix, llet, llet 
maternitzada, carn i llegums.
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NOTA INFORMATIVA
El Pessebre Vivent de Sant Fost,

comunica que els dies 
24 i 31 de desembre,

no hi haurà representacions 
del pessebre vivent.

TUSGSAL entrega 4,5 tones de productes 
al banc d’aliments de Badalona
Com cada Nadal, el comitè d’empresa ha impulsat la recollida entre els treballadors

Bus amb aliments entregats per TUSGSAL

hospitalitzades són alguns dels projectes 
que l’associació té en marxa. Les persones 
interessades poden trucar a la seu de l’as-
semblea (93 464 06 09) o fer la sol·licitud via 
online, a través www.creuroja.org. 

Creu Roja del Barcelonès Nord busca perso-
nes voluntàries per col·laborar en els projec-
tes que gestiona a Sant Adrià de Besòs, San-
ta Coloma de Gramenet i Badalona. L’entitat, 
que funciona amb una base de voluntariat 
essencial, llança aquests dies la campanya 
‘Busquem persones amb cor’, amb l’objectiu 
de trobar “persones compromeses que vul-
guin acompanyar, escoltar, fer riure a perso-
nes que els necessiten de debò”. A dia d’avui, 
Creu Roja compta amb uns 144 voluntaris i 
voluntàries per desenvolupar els projectes i 
atendre a més de 7.000 persones d’aquests 
municipis al llarg de l’any. Col·laborar en 
activitats d’envelliment actiu amb gent gran, 
ajudar a infants o adolescents en feines es-
colars o passar una estona amb nens i nenes 

Creu Roja fa una 
crida de voluntaris al 
Barcelonès Nord

Un any més, coincidint amb dates nada-
lenques, dos vehicles de l’empresa TUSG-
SAL han traslladat aquest uns 4500 quilos 
d’aliments envasats al banc de l’Associació 
Social d’Amics del Gorg-Mar de Badalona. 
Es tracta de productes bàsics que han estat 
recollits dels dies 11 al 15 de desembre pel 
Comitè d’Empresa de TUSGSAL, desprès 
d’impulsar una campanya interna, “Col·la-
bora amb els que més ho necessiten”, per 
facilitar que el personal pogués solidarit-
zar-se. La plantilla, igual que els darrers 

anys, ha respòs de bon grat amb aquesta 
iniciativa social d’ajuda per a les famílies 
que disposen de menys recursos. L’acte ha 
comptat amb la presència de l’alcaldessa 
de Badalona, Dolors Sabater, la regidora 
de Serveis Socials, Agnès Rotger i dels re-
presentants de l’empresa TUSGSAL, Juan 
Guerrero, Juan Carlos Escudero, Vicenç 
Climent i Jose María Parra i, per suposat, 
de membres de l’Associació Social Amics 
del Gorg-Mar, encapçalats pel seu presi-
dent, Carmelo Rubio.

Foto: Creu Roja
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En el concert de la Fundació Acollida i Esperança

3.500 euros és la recaptació que 
ha assolit la Fundació Acollida i 
Esperança en la primera edició 
del Concert Solidari de Nadal per 

Diversos cantants s’uneixen 
per la inclusió social

a la inclusió social, que precisa-
ment es destinaran al projecte del 
servei d’acompanyament a la vida 
autònoma que ofereix l’entitat. 

La gala es va celebrar el passat 
dissabte, 16 de desembre, en un 
Teatre Principal on van actuar 
artistes com el cantautor de la 
Bisbal d’Empordà, Carles Sanjo-
sé, el saxofonista badaloní Martí 
Serra, acompanyat de la veu de 
Gemma Abrié i la guitarra de 
Josep Traver; que van interpretar 
cançons relacionades amb aixe-
car-se i seguir caminant malgrat 
les dificultats, l’ajuda de les altres 
persones, el dolor i la felicitat. A 
més, badalonins i badalonines 
que pateixen exclusió social van 
compartir les seves paraules i 
sentiments en primera persona. 
La Fundació Acollida i Esperança 
és una entitat dedicada a crear 
espais d’acollida i atendre per-
sones que viuen exclusió social, 
especialment afectades pel VIH/
Sida sense recursos econòmics i 
suport familiar.

Amb motiu del Festival Solidari 
de Nadal, el passat dissabte 16 de 
desembre, el Centro Cultural Ro-
ciero Andaluz Nuestra Señora de 
la Esperanza va arribar a recaptar 
uns 200 quilos d’aliments no pe-
ribles per a les famílies més ne-
cessitades de la ciutat en aquestes 
dates tan senyalades. La festa va 

tenir lloc al Teatre Blas Infante, on 
es van gaudir, a ritme de nadales 
i sevillanes, de les actuacions 
dels grups de ball de l’entitat, ‘A 
la limón’, ‘Azabache’, ‘Sandunga’ 
i ‘Las belenguis’, com així també 
del ‘coro rociero Aromas del Ca-
mino’ i, com a convidat, el grup de 
dansa del ventre ‘Samaar’.

El Centre de 
l’Esperanza recapta 
200 kg d’aliments

Foto: Fundació Acollida i Esperança
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El pessebre vivent de l’AMPA de 
Pera de Tera ja és una tradició al 
barri de Llefià i enguany ha arribat 
a la 35a edició, que s’ha dut a terme 
a la plaça de la Pipa. Una represen-
tació, celebrada el passat dissabte 
16 de desembre, on mares, pares 
i alumnes van convidar als veïns 
a viatjar en el temps dos mil·lennis 
enrere per escenificar el naixement 

Dues escoles 
de Llefià escenifiquen 
el pessebre vivent

del nen Jesús. En aquesta plaça no 
hi faltava ningú, hi havia els pasto-
rets i les seves ovelles, els soldats 
romans, l’escrivà, Jesús, Maria 
i Ses Majestats els Reis Maigs 
d’Orient, però també una fonda i 
una posada, entre altres.  D’altra 
banda, el diumenge va ser el torn 
de l’escola concertada Ramiro de 
Maeztu i l’Associació de Veïns de 

la Ronda de Sant Antoni de Llefià, 
que van escenificar el seu peculiar 
pessebre vivent on tampoc va faltar 
cap detall.

Nadal a Llefià
Són moltes les entitats de la ciutat 
que volen celebrar i compartir el 
Nadal amb els veïns i tot seguit us 
deixem un recull d’activitats. Com 
així, l’arribada del Pare Noel aquest 
divendres 22 de desembre a les 17 
hores, al costat de la parròquia de 
Sant Antoni de Llefià, on també hi 
haurà manualitats, caramels, pre-
mis i xocolatada per a la canalla. El 
dissabte, dia 23 a les 17h, l’associa-
ció de la Ronda de Sant Antoni de 
Llefià i la Residència de Gent Gran 
Domènech i Montaner oferiran una 
cantada de nadales des de la plaça 
del Che; mentre que el dijous, dia 
28 a les 17h, serà el torn del Casal 
de Gent Gran del Congrés.

Els comerciants i serveis del barri de 
la Morera obriran de nit per primera 
vegada i donar la benvinguda al Na-
dal. Es tracta de la primera edició de 
la Shopping Night de Nadal, que or-
ganitza l’Associació de Comerciants 
de la Morera i l’Ajuntament de Bada-
lona, on s’oferiran descomptes, de-
gustacions, activitats i actuacions en 
directe, el dissabte 23 de desembre, 
des de les 8 del vespre fins a les 12 
de la nit. En relació a les activitats, 
l’escola de ball Multiestil mostrarà 

un tast de hip-hop d’infants i joves 
(20h), balls urbans (21h) i roda casi-
no (22h), mentre que l’escola Salva-
dor Espriu oferirà Sweet Bollywood 
(20.15h) i l’escola Stil, neo-clàssic, 
jazz, hip-hop i ball contemporani 
a les 20.30h. A més, durant tota la 
nit els assistents rebran un taller de 
ball i animació de salsa, amb Salsa 
con Sabor; patinar amb scooter amb 
altres riders, i també hi serà present 
un Reig Mag que recollirà les cartes 
dels nens i les nenes.

La Morera celebra 
la seva primera 
Shopping Night

Foto: Badalona Shopping Night
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Bon Nadal i feliç 2018!
Arriba el Nadal i enguany ho fa d’una manera atípica, 
amb unes eleccions pel mig just quatre dies abans del 
25 de desembre. La convulsa situació política dels da-
rrers mesos ha provocat aquest escenari del tot inusual. 
Primer perquè no són uns comicis normals. No els ha 
convocat el Parlament, sinó el govern de Madrid arran 
de l’aplicació del 155, i alguns dels candidats són a la 
presó o fora del país. I segon, per les dates.  Mai abans 
s’havien fet unes eleccions en un dia laborable ni tan a 
prop del Nadal. A Badalona tindran dret a vot un total 

de 155.731 ciutadans, en 222 meses repartides en 45 locals 
electorals.
Ara mateix és incert saber si aquests comicis serviran per 
resoldre o no definitivament l’atzucac polític que viu el nostre 
país, però passi el que passi cal desitjar que s’obri una nova 
etapa. El Nadal és temps de pau, fraternitat i solidaritat, i seria 
bo que el 21D enceti un nou període d’entesa que aparqui 
confrontacions. 
El Nadal també és temps d’estar amb la família i els amics. I 
un any més les festes estan farcides d’activitats per viure el 

EDITORIAL
Nadal a la ciutat. Ha tornat la Fira de Nadal, el tradicional 
pessebre a la Plaça de la Vila, a més dels molts que s’ins-
tal·len en d’altres punts de la ciutat, la Mostra de Pessebres 
al Refugi, que compleix la seva 19a edició, o la pista del 
gel a Sant Josep. A més, també hi ha en marxa iniciati-
ves com el Parc Esportiu de Nadal al Complex Esportiu de 
Montigalà, una activitat gratuïta i exclusiva per a infants, 
dinamitzada per professionals de l’esport i el lleure, l’Espai 
Jove de Nadal, amb diferents tallers i activitats juvenils, o la 
primera Shopping Nit de Nadal al barri de la Morera. Tot un 
reguitzell de propostes, i moltes altres, per fer ciutat i alhora 
gaudir d’aquestes festes. Us convidem a participar-hi! 
Que tingueu un Bon Nadal i un feliç 2018! 

Mossèn Anton: girem el sentit a la mobilitat?

Minoria

Difícil a pocs dies d’unes eleccions (quali-
fique-les com vulguis, plebiscitàries, legiti-
mes, autonòmiques, il·legals i així fins que 
esgotis tots els qualificatius)  no parlar d’un 
tema relacionat amb el 21D. 
Pensant que el dia que llegeixis això serà 
el dia de reflexió, el mateix dia de votació o 
inclús ja després amb els resultats a la má, 
tampoc demanaré el vot, ni parlaré d’un o al-

tre partit polític, ni de la campanya. Una cosa 
tinc clara, tu que estás llegint ara mateix ETS 
MINORIA. Ho ets tu i ho sóc jo. Perquè final-
ment votaràs o has votat a un partit i la ma-
joria de gent haurà optat per altres opcions . 
La vida es així, sempre ho ha estat. Inclús en 
algun govern que tenia una majoria en la Ge-
neralitat era així. Sempre hi ha més gent que 
no ha votat el mateix que tu. Tampoc ara em 
posaré a buscar dades , perquè més enllà de 
que algun cop hagi passat, el missatge que 
pretenc s’entén perfectament. 
Després, està clar, que les persones a les que 
has confiat el teu vot ja buscaran aliances i 
buscaran fronts comuns, inclús amb els que 
creus que ara mateix no en tens res en comú i 

possiblement trobin quelcom que et venguin 
com a majoria i que et faci sentir com a part 
d’aquesta majoria. 
Això aconseguirà que et sentis millor, inclús 
que quan opinis tinguis més confiança i la 
teva opinió, com creus que és la majoritària, 
ja no serà opinió, ja serà CÀTEDRA. Ja no 
opinaràs, ara ja alliçonaràs als que pensen 
diferent que tu, perquè ells no són majoria. Et 
podria inclús passar que ja ni tan sols escol-
tessis a qui pensa diferent, que ja ni tan sols 
et preguntessis a tu mateix perquè defenses 
el que defenses.
Doncs no, no ets majoria, la majoria no pen-
sa com tu, i amb això hem de viure. Sabem? 
I escolta una cosa,  si tothom pensés igual 

seria un greu problema per a la societat. 
Per tant benvingudes totes les maneres de 
pensar, benvinguda la gent que diu el que 
pensa, benvinguda la gent que defensa el 
que pensa, benvinguda la gent que intenta 
convèncer-nos.
No callis, no tinguis por de fracturar la socie-
tat perque mai opinar FRACTURA RES. Passi 
el que passi quan facis la teva vida normal, 
recorda que la majoria de gent que et creues 
pel carrer pensa diferent. I per aixó és impor-
tant que tots tinguem tant clar que SOM MI-
NORIA i que haurem de conviure  i al mateix 
temps acceptar la nostre minoria. 
Si parlèssim d’un referèndum amb dos res-
postes seria tot ben diferent ,oi? 

el Progrés pel que fa a mobilitat. I ho ha estat 
parcialment.
La zona que envolta l’estació de Rodalies s’ha 
de fer d’una mida més humana. Trobem ca-
rrers amb voreres estretes, discontinuïtats en 
els itineraris per a vianants, una baixa quali-
tat de l’espai públic i uns trajectes no gens 
competitius pel transport públic.
Per això des de la PTP hem apostat per 
canviar el sentit a Mossèn Anton i mantenir 
el carril de pujada al tram inferior de Martí 
Pujol. També hem defensat durant els últims 
mesos traslladar línies de bus pel costat pla-

tja. Però no ens quedem aquí. Cal prendre 
una visió de “superilla” per la zona on qui 
mani sigui el vianant i el transport públic. 
Cal pacificar ja el carrer de Sant Isidre, can-
viant-te el sentit i creant un cul-de-sac que 
generi més espai pel vianant a la plaça de 
Roca i Pi. Els pressupostos no en són ex-
cusa: calen actuacions d’urbanisme tàctic per 
tornar el carrer que dona accés a l’estació als 
vianants. Però no ens conformem amb això. 
Cal seguir el full de ruta compartit per tots els 
grups municipals: el Pla de Mobilitat Urbana. 
Cal plantejar-se canvis de secció a Martí Pu-

jol per garantir que els busos puguin sortir 
de la zona amb el trajecte més recte i eficient 
possible: cal un carril de pujada fins a Fran-
cesc Layret.
Encoratgem a l’Ajuntament a abordar els 
problemes globals amb solucions globals. 
La Zona Urbana d’Atmosfera Protegida ens 
demana no fer actuacions aïllades. De fet 
aquesta actuació aïllada ens allunya el bus 
200 metres de l’estació però ens deixa acce-
dir fins la porta al vehicle privat. Un gir de 
sentit a Mossèn Anton és un pas, però sol no 
s’entén ni ens apropa als objectius del PMU.

La setmana passada entrava en servei el ca-
rrer de Mossèn Anton Romeu. Unes obres 
pendents del mandat anterior i que, des de 
Promoció del Transport Públic, enteníem 
que havien de ser l’inici d’un replaneteja-
ment de la zona de transició entre el Centre i 

Plataforma per la Promoció 
del Transport Públic Barcelonès Nord

Roger Melcior 

Edgar S. Tejada
Restaurador
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LA PRÈVIA 13a Jornada ACB. Pavelló Olímpic, dissabte 23 de desembre a les 20h

Una visita inèdita, però amb cares conegudes

PATROCK RICHARD

MAALIK WAYNS

SERGI VIDAL

JEROME JORDAN TOMASZ GIELO 

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Diego Ocampo

SAN PABLO BURGOS 
Entrenador: Diego Epifanio

D. GAILIUS 

COREY FISHER

JOHN JENKINS

DEON THOMPSON GORAN HUSKIC

L’exverd-i-negre Corey Fisher. / San Pablo BurgosSegon partit consecutiu a l’Olím-
pic, aquest cop per rebre un dels 
nouvinguts a la lliga ACB. Serà la 
primera visita a Badalona del San 
Pablo Burgos, que aquesta tem-
porada ha complert el somni de 
disputar la Lliga Endesa. Un partit 
inèdit, el primer de la història  en-
tre els dos clubs, però amb vells 

coneguts amb passat verd-i-negre: 
l’aler del planter Àlex Barrera, que 
va ser un dels artífexs de l’ascens 
del Burgos la temporada passa-
da, i el base nord-americà Corey 
Fisher, que va vestir la samarreta 
de la Penya la temporada 2012/13. 
Fisher ha aterrat enguany a Burgos 
per ser un dels referents en el de-

but a l’ACB, juntament amb l’aler 
pivot Deon Thompson (11,8 punts 
i 5,6 rebots), un jugador amb ex-
periència a l’Eurolliga, l’aler lituà 
Deividas Gailius i l’escorta John 
Jenkings, que va fer la pretempo-
rada amb els Atlanta Hawks (NBA) 

i va aterrar al novembre per con-
vertir-se en el màxim anotador de 
l’equip (12,8 punts). 
El pivot Goran Huskic, que com-
pleix el seu segon any a Burgos, 
és un altre dels noms a tenir en 
compte. L’equip de Diego Epifanio, 

debutant a l’ACB, està patint els ri-
gors de ser novell a la categoria, i 
només ha pogut sumar 2 victòries 
(2-10), però val més no refiar-se’n. 
A casa cal seguir sumant i la cin-
quena victòria  de la temporada 
seria el millor regal de Nadal. 

tració i proposta d’aplicació del resultat: 
tot relacionat a l’exercici social tancat el 
30 de juny de 2017. També es posarà 
a votació el  pressupost de l’exercici 
2017/2018, es procedirà al cessament 
i nomenament de nous consellers i es 
presentarà un informe dels acords amb 
l’Ajuntament de Badalona. Per últim, 
s’aprovarà l’acta de la sessió i la junta 
acabarà amb el tradicional torn de precs 
i preguntes.  

El Consell d’Administració del Joventut 
SAE ha acordat convocar junta general 
ordinària d’accionistes de la societat. La 
primera convocatòria serà el divendres 
29 de desembre a les 7 de la tarda a 
l’Olímpic, i la segona, l’endemà dia 30 
a la mateixa hora. En l’ordre del dia hi 
haurà l’informe del president del Con-
sell d’Administració,  l’examen i aprova-
ció, si escau, dels comptes anuals, així 
com de la gestió del Consell d’Adminis-

El 29 de desembre, 
junta general d’accionistes
A les 19h a l’Olímpic, primera convocatòria 
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NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER

1- Jaime Fernández, 
Cook, Bellas
2- Eriksson, Vidal, Neal, 
Popovic
3-Jerome, Pustovyi, 
Balvin, Thompson

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA A LA SUPERMANAGER DE BA-
DAGRES DE LA MÀ DE DANI MIRET. T’APUNTES!!!

El guanyador de la tem-
porada rebrà una Pilota 
firmada pels jugadors de 
la Penya!
LLIGA

Jornada 12
1º EUDLF  tonirb (Badalona)  201,80 
2º San Paquito Spurs!  smarti (Badalona)  200,00 
3º MARTINAII  trusqui35 (Badalona)  199,00
...............................................................................................................

77º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  161,40

Lliga (general)
1º Penyacrack3  manel14penya (Badalona)  2.344,40 
2º DRAMA  RAMONRIVALDO (Santa Coloma)  2.289,60 
3º Penyacrack1  manel14penya (Badalona)  2.284,20
...............................................................................................................

13º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  2.165,80

Equip  del Diari

Enlloc s’està millor que a casa
El Divina Joventut està protagonitzant 
una cosa que als últims temps costava de 
veure. La Penya ha encadenat quatre vic-
tòries consecutives al Palau Olímpic una 
cosa que li dona l’estabilitat a la classifi-
cació per no passar nervis. De moment. 
Si guanya en el proper partit al Burgos 
haurà fet dues coses positives: vèncer a 
tots els rivals directes a casa i que a la 
segona volta els partits difícils siguin al 
Palau i els teòricament més fàcils fora, 

cosa que tothom hauria signat. És cert 
que a domicili hi ha un problema. La Pen-
ya encara no ha guanyat aquest curs fora 
de casa (0-5) i ha perdut 32 dels últims 
38 desplaçaments en les darreres tres 
temporades.Sincerament crec que abans 
de reis els aficionats tindran el premi de 
la victòria a domicili sigui el pròxim 30 
de desembre a València o el 4 de gener 
a Estudiantes. Però la clau està contra el 
Burgos. Aquí sí que no es pot fallar.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET
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Patrick Richard, contra el Saragossa. / D. Grau - CJB

Aquest cop la remuntada és verd-i-negra

Remuntada èpica del Divina Jo-
ventut per tombar el Tecnyconta 
Saragossa a l’Olímpic (94-83). 
Si en la jornada anterior la Penya 
perdia a Fuenlabrada després de 

dominar de 19 punts, aquest cop 
la història es va escriure  a l’inre-
vés. Amb un fluix primer temps, 
els verd-i-negres estaven contra 
les cordes al descans (38-52), 

però van ressorgir espectacular-
ment en la represa per escombrar 
un conjunt aragonès que va aca-
bar perdent totalment els papers.
El tècnic Jota Cuspinera i Gary 
Neal van enfilar el camí dels vesti-
dors abans d’hora, desqualificats 
enmig de la tempesta perfecta 
dels verd-i-negres, liderats per 

Resultats darrera jornada

Iberostar T.  - Unicaja                 81-77

San Pablo - Montakit Fuenla 69-71

Barça Lassa - Herbalife GC      77-88

RETAbet Bilbao  - Movistar 87-77

Divina Joventut - Tecnyconta 94-83   

UCAM Múrcia  - Betis Eplus 63-70

València  - Delteco GBC 86-64

M.  Obradoiro - R. Madrid   93-102

Morabanc And. - Baskonia  94-97

Propera jornada 

 Tecnyconta          -      UCAM Múrcia

 Morabanc A.          -     RETAbet Bilbao

 Movistar Est.          -     M.  Obradioro 

Divina Joventut         -    San Pablo Burgos

  Montakit F.           -    Iberostar 

 Herbalife GC                 -    Betis Eplus 

 Delteco GBC           -     Barça Lassa   

 Unicaja           -      València   

                 Baskonia           -     Real Madrid   

  Equip  G P

 1 Real Madrid 11 1

 2  València Basket 9 3

 3 Montakit Fuenla 9 3

 4  Barça Lassa 8 4

 5  Baskonia 8 4

 6  Herbalife G. Canària 8 4

 7 Iberostar Tenerife 7 5

   8  Monbus Obradoiro 7 5

 9  Unicaja 6 6

10     Morabanc And. 5 7

 11     UCAM Múrcia 5 7

 12    Divina Joventut 4 7

 13    Movistar Est.                           4 7

14  Delteco GBC 4 8

 15    Tecnyconta S.  4           8

 16    RETAbet Bilbao                    4           8

17  San Pablo Burgos 2 10

 18    Real Betis Eplus                   2        10

Classificació

La Penya escombra el Saragossa després d’estar contra les cordes al descans (38-52) 

Patrick Richard (23 punts) però 
amb molts protagonistes: Maa-
lik Wayns, Albert Ventura, Neno 
Dimitrijevic, Sergi Vidal...Quarta 
victòria a la lliga i sobredosi de 

confiança després del cop dur de 
Fuenlabrada, demostrant que, tot 
i la manifesta irregularitat en el 
joc, aquest equip és dels que no 
abaixa mai els braços.

Xabi López-Arostegui / D. Grau - CJB 

temporada. Malgrat tot, l’equip se’n va aca-
bar sortint per sumar una victòria crucial.
La lesió de López-Arostegui no és greu i 
si no es produeix cap contratemps durant 
la setmana el jugador basc confia a poder 
estar a disposició del tècnic verd-i-negre 
per al partit de dissabte a l’Olímpic contra el 
San Pablo Burgos. 

L’aler del Divina Joventut Xabi López-Aros-
tegui es va perdre el matx contra el Tecny-
conta Saragossa per culpa d’un esquinç al 
turmell esquerre. Una baixa d’última hora 
que va suposar un contratemps per al tècnic 
Diego Ocampo, que no va poder comptar 
amb un dels jugadors que està tenint un 
paper destacat en aquest primer tram de la 

López-Arostegui, baixa
per un esquinç al turmell  
Confia, però, a poder jugar contra el Burgos 
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El nord-americà Maalik Wayns
es consolida al front del timó verd-i-negre
El base agafa el to físic i en els darrers partits s’està erigint en una peça clau

Wayns, contra el Saragossa. / D. Grau - CJB

Poc a poc i amb bona lletra. 
Maalik Wayns està demos-
trant en els darrers partits que 
serà una peça clau per a la 
Penya aquesta temporada. El 
nord-americà, fitxat arran del 
baix rendiment de Dominik 
Mavra, que va rescindir el seu 
compromís amb el club, sem-
bla haver deixat ja enrere el lò-
gic període d’aclimatació, fruit 
també del seu estat físic. Tot i 
haver jugat en la pretempora-
da amb els Dallas Mavericks, 
el base va arribar fora de for-
ma i aquest fet es va notar en 
els seus primers partits com a  
verd-i-negre. 
Wayns, però, ha anat agafant el 
to físic i això s’ha traduït imme-
diatament amb una millora de 
les seves prestacions. A la pis-
ta de l’Unicaja ja va començar 
a exhibir el seu potencial ofen-

siu, amb 15 punts i 4 assistèn-
cies, i des d’aleshores ha agafat 
velocitat de creuer.  Va anotar 
també 15 punts a la pista del 
Fuenlabrada i diumenge, en el 
triomf contra el Saragossa, es 
va enfilar fins als 18 en només 
25 minuts. En alguns moments 
difícils del matx Wayns va de-
mostrar que no li tremola el 
canell i que pot fer mal des de 
fora dels 6m75, però també pe-
netrant. Una nova arma ofensi-
va per a un equip que amb la 
seva arribada ha fet un evident 
pas endavant i que, a més, ha 
pogut recuperar la millor versió 
de Patrick Richard, situat de 
nou en el seu lloc natural d’es-
corta. Un Richard que contra el 
Saragossa es va enfilar fins als 
23 punts, la seva segona millor 
anotació amb la Penya (va fer-
ne 24 contra l’Andorra). 

L’entrenador del Tecnyconta Saragossa es disculpa posteriorment 

El tècnic del Saragossa, Jota Cuspinera, 
expulsat per dues tècniques, va protago-
nitzar una tensa roda de premsa carregant 

Jota Cuspinera carrega fort
contra l’àrbitre Martín Bertrán 

fort contra els àrbitres, amb menció espe-
cial per a Martín Bertrán: “Que digui què té 
en contra de Jota Cuspinera. És cert que he 

protestat, però no l’he faltat el respecte en 
cap moment. Vull veure si fa fora el tècnic 
del Madrid, del Barça, o del Baskonia per la 
seva manera de protestar. Si l’argument és 
el mateix, callo i me l’empasso; si no, no em 
dona la gana de fer-ho”. “De la mateixa ma-
nera que se’m demana respecte, jo demano  
al senyor Martín Bertrán que em respecti 
a mi i al meu equip”, va afegir Cuspinera, 
visiblement empipat i queixant-se d’una 
suposada permissivitat en la segona mei-
tat. “Gary Neal ha acabat amb només dues 
faltes rebudes, quan jo n’he comptat tres en 
un minut i mig”, va etzibar el tècnic, que 
s’exposa a una sanció exemplar per aques-
tes declaracions tot i que posteriorment s’ha 
disculpat públicament.  
Cuspinera, això si, no va voler restar mèrits 
al Joventut: “Cal felicitar-los. En la segona 
part ens han tret del partit i no hem sabut in-
terpretar el que estava passant. Hem deixat 
de jugar en equip, de fer les coses que es-
tàvem fent bé i a tots, a mi també, ens ha 
pogut la pressió emocional”. 

Jota Cuspinera, a la sala de premsa.  / Tele B

El capità Sergi Vidal segueix escalant 
posicions en la classificació de jugadors 
que més minuts han jugat en la història 
de l’ACB. Amb els 20 minuts i 43 segons 
que va jugar contra el Tecnyconta, Vidal 
en suma ja 12.614 i ha pujat tres graons 
més, situant-se en el 23è lloc. El jugador 
del Divina Joventut ha superat els 12.595 
minuts de Joe Arlauckas i Fede Ramiro, 
empatats en la 24a plaça, i els 12.600 
d’Andre Turner, un altre històric jugador 
de la Penya. 

Sergi Vidal puja 
tres llocs més en 
el rànquing històric 
de minuts jugats

Sergi Vidal  / D. Grau- CJB
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Albert Ventura: “Aquest equip no es rendeix mai”
L’escorta destaca la capacitat de la Penya de refer-se després del cop rebut a Fuenlabrada

Ventura s’escapa de Gary Neal  / D. Grau - CJB 

Albert Ventura va ser un dels molts prota-
gonistes de la gran victòria contra el Tec-
nyconta Saragossa. L’escorta va anotar 
12 punts, va capturar 5 rebots, va donar 
2 assistències i va recuperar tres pilotes 
en 33 minuts de joc. El seu caràcter in-
cansable va ser determinant en la reacció 
verd-i-negra de la segona part. “Vam co-
mençar nerviosos i ells van tenir moltís-
sim encert. Ens vam precipitar i ens vam 
col·lapsar una miqueta, però al descans 
vam parlar que el partit no s’havia acabat 
i de la lliçó del partit de Fuenlabrada. Que 
el que ens havia passat a nosaltres els 
podia passar a ells i vam sortir a totes a la 
segona part”, explica Ventura, que té clar 
que una de les grans virtuts de l’equip és 
la persistència:  “Aquest equip no es ren-
deix mai...és cert que a vegades ens costa 
tancar els partits, però tothom va donar el 
màxim per assolir el triomf”.
“Necessitàvem aquesta victòria, perquè 
la derrota a Fuenlabrada va ser un cop 
dur, però l’equip s’ha sobreposat molt bé 
i hem de seguir en aquesta línia”, afegeix 
l’escorta verd-i-negre, que de cara a la vi-

Lluint la samarreta. / D. Grau - CJB 

El capità de l’equip, Albert Ventura, han 
estat l’encarregat de representar el club 
en aquesta acció: “La Fundació necessita 
urgentment socis que col·laborin amb una 
aportació encara que sigui petita, aniria 
genial per poder seguir desenvolupant la 
seva feina”. Per col·laborar-hi, fer-se soci o 
fer un donatiu, cal adreçar-se al web www.
fundacioateneusantroc.org

Els jugadors del Divina Joventut han mos-
trat el seu suport a la Fundació Ateneu Sant 
Roc per demanar la col·laboració ciutadana 
en un dels moments més delicats de l’en-
titat. Els verd-i-negres se sumen així a la 
causa per assegurar la continuïtat de l’acti-
vitat de la Fundació i conviden a la gent de 
Badalona a construir un futur més favora-
ble per a la gent de Sant Roc.

El primer equip
verd-i-negre, amb la 
Fundació Ateneu Sant Roc   

sita del Burgos té  clar que els partits de 
casa cal assegurar-los, i més si el visitant 

és un rival directe. Tot i així, avisa que el 
duel amb el conjunt castellà “no serà pas 

fàcil” i que l’equip l’haurà d’afrontar amb 
la màxima concentració.
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Horari:
De dimarts a diumenge de 

9 a 17 h. 

Dijous menú paella i arròs 
caldos

Cuina de proximitat

Menjars per encàrrec
(paella, fideua, canelons, etc.)

Tels. 93 127 55 38
 654 71 38 76
L’Antic Cal Rap
C. Roger de Flor, 52
Badalona

Organització de festes, aniversaris, grups, 
comiats, reunions familiars, etc.

Canonge Baranera, 45
08911 Badalona

elvermut45@gmail.com
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La lluita per disputar la copa entra
en el seu esprint final, amb cinc jornades decisives
El Madrid, el València i el sorprenent Fuenlabrada ho tenen pràcticament fet

Amb 9 victòries, el sorprenent Fuenlabrada té la copa a tocar / P. Rojas - CJB  

Gielo, al camp de l’Obradoiro. Els gallecs marquen ara el tall. / Penya.com

La lliga ACB no s’atura per Nadal 
i durant les festes es disputaran 
fins a tres jornades. Dues set-
manes que seran decisives per 
a la lluita per accedir a la copa, 
a falta de cinc partits per al tall. 
A hores d’ara, a banda de l’Her-
balife Gran Canària, que té plaça 
assegurada com a amfitrió, el 
Madrid, el València i el sorpre-
nent Fuenlabrada són els que 
ho tenen quasi fet. Els blancs, 

líders amb 11 victòries i només 
una derrota, poden certificar 
matemàticament la seva classi-
ficació aquest mateix dissabte, 
fins i tot sense jugar, ja que el 
seu partit de la jornada 13 amb 
el Baskonia s’ha ajornat fins al 3 
de gener. Perquè això passi cal 
que l’Obradoiro caigui a la pista 
de l’Estudiantes. 
El València Basket i el Monta-
kit Fuenlabrada (9-3 de balanç) 

també ho tenen a tocar. Amb el 
sistema actual de competició 
i amb 18 equips, sumar 9 vic-
tòries sempre ha estat  sinònim 
de jugar la copa. Només un cop, 
la temporada 2005/06, un equip, 
precisament el Fuenlabrada, es 
va quedar fora amb 10 triomfs. 
Barça Lassa i Baskonia (8-4) 
també estan molt a prop de se-
gellar la seva classificació, tot i 
que els de Sito Alonso estan en 

plena crisi de resultats. Les dues 
victòries de marge respecte els 
equips que ara mateix estan fora 
dels vuit primers llocs els donen 
un coixí de seguretat. El tall el 
marquen l’Iberostar Tenerife i el 
Monbus Obradoiro, amb set vic-
tòries, mentre que l’Unicaja (6-
6) no vol despenjar-se. Després 
ja venen el Morabanc Andorra 
i l’UCAM Múrcia, amb 5-7, i el 
Divina Joventut (4-7), que té un 
partit menys. Matemàticament 

somiar encara és possible, tot i 
que una possible classificació és 
molt complicada. La Penya, fins 
al final  de la primera volta, ha de 
rebre el San Pablo Burgos, ha de 
viatjar a València i a la pista de 
l’Estudiantes (en el partit ajornat 
de la primera jornada), ha d’en-
frontar-se al Madrid a l’Olímpic, 
ha d’anar posteriorment a la pis-
ta del RETABet Bilbao i clourà la 
primera meitat del campionat a 
casa amb l’UCAM Múrcia. 
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comentava el tècnic gallec després que el 
seu equip no passés de l’empat a zero a 
Paterna. La plantilla escapulada descan-
sarà fins al pròxim 27 de desembre, quan 
començarà a preparar el primer partit de 
la segona volta, que disputarà a les 19 
hores del 6 de gener a Lleida. “Hem de 
recuperar a poc a poc els lesionats i re-
forçar-nos amb tres o quatre jugadors. 
En la davantera ens falta una mica més”, 
reconeixia dissabte Manolo González. A 
València va debutar, oferint un bon ren-
diment, el lateral esquerre Héctor Camps. 
Ben segur que durant els pròxims dies 
arribaran nous futbolistes i sortiran al-
guns dels que ara formen part de la plan-
tilla badalonista. 

Dissabte passat, el Badalona va tancar 
la primera part de la lliga a la ciutat es-
portiva del València, davant del Mestalla, 
repetint la història de bona part dels 19 
partits que ha disputat fins ara. Com en 
la jornada anterior, contra el Mallorca a 
casa, com a Formentera, com a Alcoi i a 
Ontinyent, l’equip de Manolo González 
va dominar i va tenir més oportunitats de 
gol, però no es va endur els tres punts 
contra el filial valencianista. “El que 
hem patit en aquesta primera volta, amb 
tantes lesions de jugadors importants i 
tants partits que no ens hem endut tot i 
merèixer-ho, ens podria haver enviat a la 
cua de la classificació. Però estem en la 
zona tranquil·la, amb la feina mig feta”, 

El Badalona 
espera reforços per 
a la segona volta

 València B 0 - Badalona 0
 Llagostera 0 - Hércules 1
 Villarreal B 3 - Peña Deportiva 2
 Alcoyano 0 - Ontinyent 0
 Mallorca 2 - Deportivo Aragón 2
 Formentera 1 - CF Peralada 0
 Ebro 2 - At. Baleares 1
 Lleida 0 - Sabadell 0
 Elche 2 - Olot 1
 Cornellà 1 - Atl Saguntino 2

Resultats  19a jornada

Propera Jornada 20 (07/01/18)

 Lleida  -  Badalona 
 Alcoyano  -  Llagostera
 Elche  -  Sabadell 
 Valencia B  -  Deportivo Aragón 
 Mallorca  -  CF Peralada
 Formentera  -  Peña Deportiva
 Villarreal B  -  At. Baleares
 Ebro  - Atl Saguntino 
 Cornellà  - Ontinyent 
 Olot  -  Hércules

  Equip PTS GF GC

 1. Mallorca 43 29 8
 2. Vila-real B 36 23 13
 3. Cornellà 32 27 22
 4. Elx 31 28 18
 5. Ontinyent 31 17 12
 6. Hércules 29 22 17
 7. At. Saguntí 29 23 20
 8. Sabadell 25 16 14
 9. Formentera 25 16 20
 10.  València B 24 33 27
 11. Badalona 24 20 20
 12. Alcoià 24 17 17
13. Lleida 24 16 18
 14. Ebro 24 16 19
 15. Llagostera 19 12 21
 16. At. Balears 18 16 20
 17. Peralada 17 16 24
 18. Olot 15 15 23
 19. Peña Deportiva 12 12 24
 20. Dep. Aragón 12 19 36

Classificació

València B: Emilio Bernad, Salva Ruiz, Álvaro 
Pérez, Ivan Zotko (Hugo Guillamón, 39’), Álex 
Centelles, Marco Valero, Miki Muñoz, Fran 
Villalba, Rafa Mir, Álex Blanco i Jordi Sánchez 
(Fran Navarro, 63’).

Badalona: Morales, Robert Simón, Parera, 
Juanjo, Héctor Camps, Sergio Maestre, Adri 
Rivas (Rubén Sánchez, 58’), Toni Lao, Marcel 
Serramitja (Marc Cosme, 65’), Kevin Lacruz i 
Néstor Querol (Rubén Enri, 85’).

Àrbitre: Raúl Chavet Garcia (andalús). TG: 
Salva Ruiz, Álex Blanco, Jordi Sánchez i Hugo 
Guillamón Parera, Kevin Lacruz, Juanjo, Néstor 
Querol i Héctor Camps.
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Miguel Ángel Sánchez: “Volem reforçar-nos amb un 
defensa, dos migcampistes i dos davanters”
Repassem amb el president del Badalona l’actualitat, social, institucional i esportiva, del club que presideix

Manolo González: “Hem de fitxar tres o 
quatre jugadors, en la davantera ens falta 
una mica més”

Foto: CFB

- Acaba un any molt impor-
tant per a la història del CF 
Badalona. Quina valoració en 
fa?
- Sí, ha estat un any importantís-
sim, sobretot en l’àmbit institucio-
nal. Al mes de gener vam poder 
estrenar l’estadi després de vint 
anys d’espera. La valoració només 
pot ser positiva perquè, en només 
quatre anys, hem aconseguit el 
projecte urbanístic, la licitació i la 
subhasta per part de l’ajuntament. 
I, finalment, la construcció.

- Han estrenat l’Estadi, han 
estat a punt de jugar un play-
off d’ascens, han saldat el 
deute històric. No li sembla 
que, al voltant del club, no hi 
ha l’alegria que mereixeria un 
moment com aquest?
- Els socis i aficionats de tota la 
vida saben perfectament com 
s’ha treballat en aquest club per 
aconseguir tot això. En el glo-
bal de la massa social, en canvi, 
l’alegria depèn del que passa dins 
del camp de futbol. En aquest 
moment, situats a mitja taula, tot 
i que a només set punts del play-
off d’ascens, ens penalitza l’alegria 
que, institucionalment, tenim.

- Continua pensant que la 
conversió en SAD és l’única 
via possible per al futur del 
club?
- Si volem competir en igualtat de 
condicions amb la resta d’equips 
de la categoria, no hi ha un altre 
camí. Hem esgotat la via dels pa-
trocinis i la publicitat amb empre-
ses que ja fa molts anys que ens 
ajuden.

- Quan convocarà una assem-

blea de socis per aprovar la 
conversió en SAD?
- Aquesta temporada estem en 
l’últim any de mandat. Per tant, 
si ho volem tirar endavant, hau-
ríem de convocar l’assemblea cap 
al febrer perquè, en el cas de no 
fer-ho, hauríem de convocar elec-
cions.

- Ja hi ha data per a la inau-
guració de l’Estadi?
- No, estem a l’espera del con-
sistori. El senyor Oriol Lladó, en 
l’assemblea de socis del 2016, es 
va comprometre a fer una inaugu-
ració a l’altura d’un club centenari, 
com és el CF Badalona.

- En l’última assemblea els 
socis li van donar llum verda 
per iniciar accions legals con-
tra l’ajuntament pel suposat 
impagament d’un milió d’eu-
ros de la permuta urbanística 
de l’Avinguda de Navarra. En 
quin punt es troba aquest as-
sumpte?
- Estem esperant una resposta per 
part de l’ajuntament. El nostre dic-
tamen jurídic deixa claríssima la 
diferència de metres quadrats de 
la permuta urbanística a favor del 
CF Badalona.

- Fa poc es va anunciar un 
conveni entre l’Ajuntament 
i la Penya per al qual el club 
verd-i-negre rebrà 800.000 
euros anuals. Què li sembla?
- Em sembla perfecte. Aprofito per 
felicitar el Club Joventut. Per altra 
banda, continuem a l’espera que 
l’ajuntament concreti la fórmula 
de patrocini que els vam proposar 
i que, finalment, han utilitzat amb 
la Penya.

- Parlem de futbol. Hem arri-
bat a mitja lliga amb 24 punts 
i l’equip a mitja taula. Quina 
valoració en fa?
- Ens ha faltat sort. Hem patit 
lesions importants i hem rebut 
molts gols en els últims minuts 
que ens ha penalitzat. Com a mí-
nim, hem perdut injustament vuit 
punts, que ens situarien en zona 
play-off.

- Hi haurà fitxatges d’hivern?
- S’estan treballant diferents línies 
per executar entrades i sortides. 
Volem reforçar-nos amb un de-
fensa, dos migcampistes i dos 

davanters.

- Quins jugadors sortiran?
- La idea és que surtin quatre ju-
gadors, a més de la baixa per le-
sió de llarga durada de Coulibaly. 
Encara no hem tancat les negocia-
cions contractuals.

- Quan se sabrà si Manolo 
González continua a la ban-
queta del Badalona?
- Manolo González és un actiu del 
club. Crec que és un dels millors 
entrenadors de la història del Bada-
lona. Si continuo com a president, 
tindrà la renovació sobre la taula.

C.E. SeagullManel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

L’entrenador 
badaloní 
arrencarà 
2018 amb 53 
victòries (Lliga, 
promocions 
i Copa) a la 
banqueta del 
Seagull

“Seguim 
esperant que 
l’ajuntament 
concreti la 
fórmula de 
patrocini que els 
vam proposar i 
que, finalment, 
han utilitzat amb 
la Penya”

El Seagull més 
letal de l’era Jordi Ferrón 

Aquest Nadal serà molt dolç a Ba-
dalona. I no només perquè el Sea-
gull de Jordi Ferrón sigui un dels 
equips més en forma de Segona 
o sigui un adversari temible per 
qualsevol rival, sinó perquè, a més 
a més, els registres golejadors de 
les ‘gavines’ són els més positius 
de les darreres tres temporades.
Actualment, el Seagull suma 38 
gols a favor en 13 jornades dispu-
tades i únicament 9 dianes en con-
tra, la segona millor marca de la 
Lliga després de l’Espanyol B (7).
Fa un any, i abans de començar 
2017, el Seagull acumulava 11 
gols menys (27) i 7 el 2015 (31). 
Uns números de rècord durant 
l’era d’un Jordi Ferrón que ja su-
pera les 50 victòries a la banqueta 
badalonina si sumem la compe-

tició domèstica, les dues promo-
cions d’ascens a Primera Divisió i 
la Copa Catalunya. Uns números 
d’escàndol que representen més 
del 65% de triomfs en poc menys 
de tres temporades.
A més a més, les badalonines han 
aconseguit mantenir la porteria a 
zero en sis ocasions, tres menys 
que el curs anterior però han sen-
tenciat més partits a l’Estadi per la 
via ràpida.
El pròxim 7 de gener, el tercer 
equip menys golejat (10 dianes) 
del grup III de Segona Nacional i 
el segon més golejador (37 gols) 
es desplaça a l’Estadi Municipal 
de Badalona: el FC Barcelon B. Un 
duel cara a cara que posarà a pro-
va els millors registres de la Lliga 
i les sensacions positives de les 

gavines a Badalona, on únicament 
ha guanyat el líder de la categoria, 
l’Espanyol B (1-2).  

Els registres golejadors de les gavines són els millors de les darreres 3 temporades

Foto: Manel Expósito
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Del Sosmatic (2-4), del Titus (6-0) i el Tariq (2-4)

Cap de setmana rodó per als 
interessos dels tres primers 
equips del Club Tennis Taula 
Badalona. El Sosmatic tenia un 

Tres victòries per al Tennis 
Taula Badalona

desplaçament feixuc al magnífic 
camp de l’Olot i davant uns vells 
coneguts. Tant badalons com 
olotins busquen la permanència 

en aquesta primera temporada a 
la categoria de plata del tennis 
de taula estatal. Pere Navarro, 
amb dos grans punts, i Adrià 
Fernàndez i Antoni Prados que 
van guar a Victor Flores, van 
sumar els quatre punts neces-
saris per endur-se la victòria. 
Més important encara va ser la 
victòria del Titus. Va ser a casa 
contra l’Helios, on van sumar la 
tercera victòria amb un contun-
dent 6 a 0. Amb aquest resultat, 
l’equip de Jordi Miranda surt del 
descens i dóna un respir als ju-
gadors. Per acabar, l’alegria set-
manal de la temporada la dóna 
el Tariq, que acumula ja 10 vic-
tòries consecutives i es manté 
imbatut, ferm en el seu camí cap 
a la Lliga Catalana (3a Estatal). 
Àlex Bocanegra es mostra com a 
líder d’aquest equip amb 12 vic-
tòries i dues derrotes.

La Final a 3 de la Copa Cata-
lana de Futbol Flag Sub-13 va 
començar amb la victòria dels 
Dracs davant els Terrassa Reds 
per un còmode 26-14, que oferia 
als negre i plata la possibilitat de 
disputar més tard la gran final da-
vant els Ironmans. Davant els de 
Vinarós, es van desfer sense pro-

blemes per un clar 37-0. La final 
davant els Ironmans va començar 
molt igualat amb uns Dracs 
aguantant l’estirada del seu rival, 
però els castellonencs van apro-
fitar la seva major envergadura i 
rapidesa per emportar-se el títol 
per 42-6, deixant als badalonins 
com subcampions.

Els Dracs alevins 
repeteixen 
subcampionat

Foto: Dracs

Foto: CTT Badalona
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La Unificació Llefià es congela; el Young Talent 
supera La Salut Pere Gol al derbi
El conjunt de Jordi Souto tanca 2017 amb una derrota al minut 93 contra la UD Parc

Foto: Manel Expósito

La Unificació Llefià ha tancat 
2017 de la forma més cruel possi-
ble: amb una derrota i al minut 93 
de partit. El conjunt de Jordi Sou-
to va caure per la mínima contra la 
UD Parc (0-1) a la darrere jornada 
de l’any. Tot i això, la derrota va 
ser injusta contra un equip que no 
va ser superior.
Per la seva part, el conjunt bada-
loní no va oferir al Municipal de 
Llefià la seva millor versió. Tres 
tímides arribades a porteria en tot 
el partit van ser les aproximacions 
més clares: un xut d’Eric Díez, una 
xilena del capità Isra i una jugada 
embolicada a l’interior de l’àrea 
que no va poder finalitzar Parra. 
El Parc va aprofitar un únic xut 
entre els tres pals per emportar-se 
els tres punts en l’afegit. Amb 

aquesta desfeta, la segona con-
secutiva, la Unificació Llefià tanca 
2017 amb 26 punts a la taula, en 

un còmode setena posició amb 
26 punts, a quatre de la promoció 
d’ascens a Primera Catalana i a 12 

de les posicions de descens. 
A Tercera Catalana vam viure el 
derbi badaloní entre Young Talent 
i Pere Gol. El líder del grup 4 va 
sumar tres punts més gràcies als 
gols d’Iván, Josué i Francisco. 
Amb aquesta victòria, el Young 
Talent tanca l’any amb 36 punts i 
el Pere Gol catorzè amb 13 punts. 
D’altra banda, el Lloreda va po-
der sumar un punt a casa contra 
el Premià de Dalt (0-0) tot i que 
no vam poder celebrar cap gol 
local. L’equip de Carlos Rodríguez 
arrencarà 2018 a la part alta de la 
taula amb 28 punts, a quatre del 
segon.
Finalment, el Pomar de Jorge Rin-
cón va patir una derrota injusta a 
Badalona contra la Llantia (0-2). 
Rubio i Castro van tenir dues oca-

sions per avançar els badalonins 
però el marcador no es va moure 
en el primer temps. A la represa, 
els mataronins van aprofitar una 
jugada de ‘murri’ i una errada de-
fensiva local per avançar-se (0-2). 
La manca d’efectivitat ofensiva va 
condemnar un Pomar que presen-
tarà recurs a la FCF per una agres-
sió visitant al descans. L’equip 
de Rincón defensa les posicions 
de descens tot i que la salvació 
es troba a únicament un punt de 
distància. 2018 arrencarà amb un 
derbi badaloní a La Salut entre 
Pere Gol i Pomar (7 de gener). 
A Quarta Catalana, l’Àguila va 
empatar contra el GP3 (3-3), el 
Sistrells va caure contra el Cerro 
(7-1) i la UE Bufalà va perdre a 
L’Hospitalet (2-1).

bàsquet comarcal Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

El Badalonès de 
Xavi Riera va 
sumar la vuitena 
victòria de la 
temporada al 
derbi de 
La Plana contra 
el Maristes 
Ademar

El Sant Josep, maleït a domicili; el Badaloonès 
reacciona al derbi contra el Maristes Ademar

El CB Coalci Sant Josep va patir 
a Sant Adrià la cinquena derrota 
consecutivaa domicili. El conjunt 
de Sergi Vives va ser el botxí de 
l’UBSA (84-74). LEl tir exterior 
durant el primer temps va ser 
clau i abans del descans la di-
ferència ja era de 12 punts (48-
36). A la represa, el Sant Josep 
va reaccionar amb un parcial de 
0-14 però la remuntada no es va 
poder culminar.
A Copa, el Badalonès va sumar la 
vuitena victòria del curs al derbi 
contra l’Ademar (85-68) i el Cír-
col va caure a La Plana contra el 
Ciutat Vella (62-81). A Primera 
Catalana, la Minguella perd pis-
tonada després de caure a la pista 
del Palamós (82-68) i a Segona, 
el Badalonès B va perdre contra 
L’Hopsitalet (61-69). Finalment, a 
Tercera vam celebrar les victòries 

de Natzaret contra Minguella 
B (62-55), ABB a la pista de la 
Grama (51-62), St. Josep B a la 
Verneda (54-74) i Cultural contra 
el Coll (61-73). El Maristes B va 
caure a la Mina (68-56). 

Turrons agres a Copa i Primera 
Femenina
El Joventut Femení de Toni Madrid 
va tancar 2017 amb una derrota a 
la pista del Cerdanyola (67-44). A 
Primera, el Natzaret va caure contra 

el Sant Cugat (59-63) i la Minguella 
va descansar. A Segona, el Círcol 
va caure contra el Barça B (64-43) 
i la UB Llefià va superar el Ripollet 
(54-46). A Tercera, el Sant Josep 
va superar el Badalonès al derbi 

(62-58), la Minguella va guanyar el 
Valldemia (71-40), el Círcol el Sa-
badell (44-57). Per la seva banda, 
el Natzaret va caure contra el Sant 
Pol (49-75) i el Joventut Femení B 
a Montgat (61-48).

Turrons agres a Copa Catalunya i Primera Catalana femenina

Foto: Manel Expósito
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El Carme repassa la trajectòria 
del dissenyador badaloní Albert Isern
Una mostra visual resumeix mig segle de treballs en imatges

La sala Josep Uclés del Centre Cul-
tural El Carme acull l’exposició Al-
bert Isern. Món Icònic. La mostra és 
una retrospectiva del dissenyador, 
pedagog, editor, col·leccionista, 
investigador i viatger Albert Isern, 
que, amb una selecció de peces 
originals, projeccions i connectivi-
tat a internet, es configura com un 
recorregut transversal, eminent-
ment visual, del món de les imatges 
que han configurat una trajectòria 
de més de cinquanta anys de pro-
fessió. L’exposició està organitzada 
en diversos àmbits: Disseny, Vol-

tant pel món, Do not disturb, Tre-
sors, Auto Biogràfica, Blogs Món 
Icònic, Monkeys in Love i Llocs i 
Moments. Cinquanta anys de tre-
balls, sintetitzats en unes 20.000 
imatges, que el visitant podrà anar 
descobrint d’acord amb les seves 
particulars preferències. Una expo-
sició multidisciplinària que es pot 
veure amb el temps de què disposi 
cadascú: des de sis minuts fins a 
sis hores. Es pot visitar fins al 4 de 
febrer. El 18 de gener, a les 19h, el 
propi Albert Isern oferirà una visita 
guiada, oberta a tothom.

Sota la direcció d’Aleix Tobias, aquest divendres 

Coetus uneix la virtuositat de 
17 artistes sobre l’escenari

Coetus significa unió, reunió. 
Aquesta és la definició del perquè 
del projecte: unir la riquesa tan di-
versa de la música de la Península 
Ibèrica, unir tradició i noves for-
mes expressives, nous llenguatges. 
El seu director, Aleix Tobias, aconse-
gueix reunir els instruments de percus-
sió, la gran majoria desconeguts, i crea 
una música inspirada en ritmes tradi-
cionals però amb una mirada actual amb 
l’ajuda d’un diàleg intens amb les veus. 
Reviure la creació popular i anònima 
amb 17 músics excepcionals a dalt 
de l’escenari ens evocarà a viure una 
de les experiències mes intenses de 
la temporada. Aquest divendres, a les 
21h, al Teatre Principal: Coetus.

‘e.v.a.’ és l’escala visual analò-
gica del dolor i també és una 
comèdia dramàtica en què qua-
tre històries creuades de quatre 
excompanyes d’escola ens faran 
reflexionar sobre el dolor, la seva 
poètica i les seves formes. El 
dolor físic, el crònic, el somàti-
c,el neuropàtic, el dolor vital, el 
moral, el quotidià, el de l’ànima. 
Amb aquest espectacle la històri-
ca companyia catalana T de teatre 
celebra els seus 25 anys de vida, 
a través dels quals s’han creat deu 
espectacle, s’han representat més 
de 2.500 funcions i han convocat 
a més d’un milió d’espectadors. 
Un text de Marc Artigau, Cristina 

Genebat i Julio Manrique, amb 
Rosa Gàmiz, Carolina Morro, 
Marta Pérez, Carme Pla, Albert Ri-
balta, Jordi Rico i Àgata Roca com 
a intèrprets. Dissabte, a les 23h, al 
Teatre Zorrilla.

T de teatre i els seus 
25 anys de vida al 
Teatre Zorrilla

Foto: Coetus

El Círcol i l’Orfeó Badaloní, 
guardonats als Premis Ateneus 2017
Un segon premi i dos tercers en tres categories diferents per a les entitats badalonines

Entrega de premis / Círcol

La passada setmana es va celebrar la 
gala d’entrega dels Premis Ateneus 
2017, que va tenir lloc a la Pedrera, i 
on Badalona va tenir un protagonisme 
ben rellevant. Dues de les seves entitats 
més emblemàtiques, el Círcol i l’Orfeó 
Badaloní, van ser guardonats en dife-
rents categories. El Círcol es va endur 
dos premis: un 2n en la categoria de 
Foment de la Participació, gràcies al 
seu ja tradicional projecte de la Sopa 
de pedres, una activitat nadalenca molt 
reconeguda, i un 3r dins l’àmbit de la 

Capacitat d’Innovació, pel seu projecte 
de compra del local situat a la plaça de 
la Vila. L’Orfeó, per la seva banda, va 
rebre el 3r premi de Treball en Xarxa 
per la seva iniciativa de corals escolars. 
Les entitats premiades reben un guardó 
i una dotació econòmica amb la voluntat 
de promoure la continuïtat i/o innovació 
dels projectes.. En el cas del 2n premi, 
es tracta de 900 euros, mentre que el 3r 
suposa 300 euros. amb la voluntat de 
promoure la continuïtat i/o innovació en 
els seus projectes. 

Foto: Ajuntament
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El film de Carla Simón està nominat a vuit premis

La pel·lícula ‘Estiu 1993’ de Carla 
Simón es va estrenar en sales el 30 
de juny i des d’aleshores acumula 
un bon nombre de premis i reco-
neixements. El darrer s’ha donat en 

‘Estiu 1993’, nominada a millor 
pel·lícula dels Goya 2018

el marc de les nominacions dels 
Premis Goya 2018, on el film ca-
talà aspirarà a endur-se vuit guar-
dons. L’obra de la badalonina és 
una de les quatre nominades a la 

categoria de millor pel·lícula, a més 
de presentar candidatura a la millor 
direcció novell. Altres premis a què 
aspira la pel·lícula són el de millor 
guió original, escrit per Simón i 
Valentina Viso, millor muntatge i 
millor direcció de fotografia. L’ac-
triu Bruna Cusí està nominada a la 
categoria de millor actriu revelació, 
mentre que David Verdaguer tam-
bé està nominat al millor actor de 
repartiment. Recordem que ‘Estiu 
1993’ va ser preseleccionada per 
l’Acadèmia Espanyola de Cinema 
als premis Oscar de Hollywood, tot 
i que finalment s’ha quedat fora de 
les darrers nominacions. Al Festi-
val de Berlín es va emportar el Pre-
mi a Millor Òpera Prima, a més 
del Premi de la Generació KPlus. 
Al Festival de Màlaga va guanyar 
la Bisnaga d’Or i al Festival de 
Buenos Aires, el Premi a la Millor 
Direcció. 

El Teatre Principal vol acabar l’any 
amb una bona sessió de cinema, i 
el proper 28 de desembre acollirà 
la projecció de ‘Sabates grosses’, 
de Ventusa Pons. La part baixa 
de la Dreta de l’Eixample de Bar-
celona és un barri molt tranquil i 
senyorial. La Casa de les Colum-
nes, de Casp amb Bailén, amaga 
molts secrets, pàgines viscudes. 
A més la multiculturalitat de la ca-

pital dona per molt. D’això tracta 
aquesta història, de la gran diver-
sitat que podem trobar a Barcelo-
na. Amb un repartiment de luxe: 
Joan Pera , Minnie Marx , Pedro 
Ruiz , Vicky Peña , Amparo More-
no , Robert Donaldson Oliver , Ro-
ser Vilajosana , Amiran Terekhov 
, Francesca Mc Gill , Inge Ladd. 
Dijous 28, a les 20.30h, al Teatre 
Principal.

El Principal tanca 
l’any amb ‘Sabates 
grosses’

Frame de ‘Sabates grosses’

Frame de la pel·lícula



Edita: Enter Gestió Comunicativa, S.L Direcció: Ivan Rodríguez, direccio@gestiocomunicativa.com · Redacció: Javier Torres · Jordi Creixell · Manel 
Expósito · Toni Santiago · Albert Fibla · Fotografia: Charly Mula · Toni Aguilar · Maquetació: Marc Gasau · Publicitat: Eduard Monterde, publicitat@
gestiocomunicativa.com · www.diaridebadalona.com · Redacció: redaccio@diaridebadalona.com 93 250 24 60 · Impressió: ‘Gràficas de prensa diaria 
S.A.’ · Dipòsit legal: B-39.671-2004. La publicació no es fa responsable de les opinions i els articles dels seus col·laboradors.

membre de:


