
La nit 
més màgica
Els Reis Mags desembarquen aquest divendres al Pont del Petroli 

Desembarcament de l’any passat / Ajuntament
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El Divina Joventut estrena 
l’any a l’Olímpic amb la 
visita del Madrid de Doncic
Els blancs lideren l’ACB amb molta autoritat, havent 
guanyat tretze dels catorze partits disputats                    14

EDITORIAL: 
Tots al racó de pensar                                                        12 Foto: ACB
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Cedeix el tercer esglaó a Terrassa, que portava anys amenaçant amb el ‘sorpasso’

“Crònica d’una mort anunciada”, 
que diria Gabriel García Márquez. 
L’entrada del nou any porta algu-
nes bones notícies, algunes do-
lentes i altres que són subjectives, 
com aquesta. Badalona haurà de 
deixar de dir, com a mínim durant 
el proper any, allò de “la tercera 
ciutat de Catalunya”. I és que el 

Badalona perd la posició de 
tercera ciutat més gran de Catalunya

municipi badaloní ha perdut la 
medalla de bronze que ha portat 
penjada durant tant de temps. La 
cocapital del Vallès ha avançat 
Badalona per alguns centenars de 
veïns i veïnes, després que l’Ides-
cat hagi fet públiques les xifres 
oficials i definitives dels padrons 
municipals. La darrera aprovació 

de l’institut d’estadística català no 
ha fet més que constatar una rea-
litat que es donava per constatada 
a meitat d’aquest 2017, quan el 
Ple municipal va aprovar el padró 
a 1 de gener: 216.077, una xifra 
que ja era menor que la que havia 
aprovat Terrassa (216.784). Tot i 
que les xifres oficials recollides 
per l’Idescat han variat lleugera-
met, l’avançament s’ha continuat 
produint. Segons la base de da-
des, Badalona ha comptat aquest 
2017 amb 215.848 ciutadans i 
ciutadanes, mentre que Terrassa 
en té 216.428, quasi 600 més. Les 
dues localitats portaven alguns 
anys frec a frec, des que el padró 
badaloní es va començar a estan-
car i l’evolució de Terrassa era 
constant. Les dues darreres ac-
tualitzacions, però, els del Vallès 
havien frenat la seva progressió i 
el més que previsible avançament 

Canal del Gorg RÀNQUING DE LES CIUTATS MÉS POBLADES

s’havia posposat. Enguany, Bada-
lona ha guanyat uns 200 habita-
tants en comparació amb 2016, 
però Terrassa també ha crescut 
en 1.300 persones, un repunt 
contundent que li val ser ara la 
tercera ciutat de Catalunya. L’evo-
lució dels propers anys està per 
veure. Tot i que Terrassa té men-
ys limitacions espacials i la seva 
dinàmica de creixement és més 
forta, Badalona experimentarà a 

partir d’ara un intens augment 
demogràfic en alguns barris, com 
ara el Gorg, cridat a ser una nova 
centralitat metropolitana al volant 
del seu canal.
El ràquing continua liderat per 
Barcelona, amb 1.620.809 ciu-
tadans, i seguida de l’Hospitalet, 
amb 257.349 veïns. El cinquè lloc 
l’ocupa Sabadell, veïna de Te-
rrassa i cocapital comarcal, amb 
209.931 habitants.

A falta del tancament de la cam-
panya de Nadal, que aquest cap 
de setmana entra en la seva recta 
final amb les Rebaixes, la valoració 
del sector comercial és positiva. 
Almenys des de les grans super-
fícies. Tot i que el calendari hagi 
presentat un pont nadalenc que ha 
restat dos dies festius d’obertura, 
coincideixen en constatar un bon 
nivell d’afluències. El Centre Co-
mercial Montigalà afirma que el 
consum sembla haver “remuntat” 

Previsions optimistes per a les Rebaixes

després de deixar enrere el ne-
guit de la crisi i de la recentment 
inestable situació política i social 
a Catalunya. Es mostren optimis-
tes, tenint en compte, a més, que 
el primer dia és un diumenge, pel 
que l’afluència serà intensa. Des de 
Màgic Badalona, a falta de càlculs 
finals exactes, asseguren moure’s a 
l’entorn d’un 1-2% més de públic 
durant la campanya de Nadal. Un 
increment que esperen mantenir 
a partir d’aquest cap de setmana, 

amb un reflex directe en la xifra de 
vendes. Menys positius es motren 
des del petit comerç, que ha viscut 
una campanya nadalenca bastant 
“plana”. Des de la Federació d’As-
sociacions de Comerciants apun-
ten que ha estat un Nadal “atípic”, 
amb uns dies d’intensa activitat 
electoral al bell mig. Els eixos co-
mercials de l’entorn del carrer del 
Mar sí fa un balanç més positiu. En 
qualsevol cas, esperen arrodonir 
les xifres aquests propers dies.Carrer del Mar

Amb el nou any, arriben alguns increments de preus

La T-10 puja per 
primer cop des de 2014

La T-10 d’una zona, el títol de 
transport més utilitzat a l’àrea de 
Barcelona, s’encareix aquest 2018 
25 cèntims i el seu preu és ara de 
10,20 euros, de manera que torna 
a superar la barrera psicològica 
dels 10 euros. Es tracta del primer 
increment del cost d’aquest bitllet 
en els darrers 4 anys. El seu preu 

no pujava des del 2014, quan es 
va situar en els 10,30 euros. El 
2015 va baixar fins als 9,95 euros, 
i tant el 2016 com el 2017 la ta-
rifa es va mantenir congelada. De 
mitjana, els títols de transport de 
l’ATM de Barcelona augmenten 
un 2% de cara a l’any vinent, tal 
com han acordat la Generalitat, 

Foto d’arxiu

AUGMENT DELS 
PREUS DELS 
SUBMINISTRAMENTS 
BÀSICS

La tarifa de l’aigua també aug-
menta un 11,8% aquest 2018. 
Segons una estimació feta per 
l’ACA, suposarà un increment 
aproximat de 10 cèntims/m3, el 
que es traduirà en “un euro al 
mes per família”. El preu de gas 
es preveu que també pugi de 
mitjana en el 2018 a l’entorn del 
6% i el de la llum, prop del 3%, 
tot i que en el 2017 ja ha acu-
mulat un augment del 10,8%, 
segons un informe de l’orga-
nització de consumidors Facua.

l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

Les ciutats de Barcelona, Badalona, 
L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa i 
Sabadell podran beneficiar-se d’una 
de les sis actuacions pilot d’edificis 
intel·ligents del Pla Nacional de Te-
rritoris Intel·ligents que impulsa el 
ministeri d’Energia, Turisme i Agen-
da Digital. El programa compta amb 
un pressupost màxim de 30 MEUR i 
està destinat a municipis de més de 
200.000 habitants de les comunitats 
d’Andalusia, Catalunya, Comunitat 

Badalona podrà 
optar a un programa 
d’edificis intel·ligents

Foto d’arxiu del Viver

Valenciana, Galícia i Madrid. Els 
municipis han de posar a disposi-
ció de cada actuació almenys 150 
edificis, en els quals s’instal·laran 
nodes de tecnologia IOT (Internet 
of Things), que aportaran tota la in-
formació de l’edifici a una platafor-
ma de ciutat intel·ligent. Es podran 
recollir dades referents als nivells 
de contaminació; informació meteo-
rològica o de consums de serveis, 
entre d’altres. 

Les grans superfícies han notat una millora aquest Nadal i esperen culminar

BARCELONA 1.620.809 hab.

L’HOSPITALET 257.349 hab.

TERRASSA 216.428 hab.

BADALONA 215.848 hab.

SABADELL 209.931 hab.
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El contracte se situa al voltant dels 650.000 euros

A partir d’ara la Guàrdia Urbana de 
Badalona disposa de 10 nous ve-
hicles híbrids adaptats i equipats 
per a les funcions de la policia 
local. Els nous vehicles híbrids 
permetran reduir el consum de 
combustible i les emissions a 

La Guàrdia Urbana incorpora 
10 nous i moderns cotxes híbrids

l’atmosfera. El motor elèctric, amb 
bateries de liti i zero emissions, 
funciona a velocitats inferiors a 50 
quilòmetres per hora, adaptant-se 
a les necessitats de circulació pel 
nucli urbà. Quan es fa necessari 
el lliurament de més potència, es 

complementa amb el motor de 
combustió. Tot i que el parc mòbil 
municipal ja disposa d’altres vehi-
cles híbrids i elèctrics per alguns 
serveis específics, aquest contrac-
te, per un import que se situa al 
voltant dels 650.000 euros, és el 

Presentació dels nous cotxes / Ajuntament

més gran pel que fa a la quantitat 
de vehicles i despesa econòmi-
ca. Com a mínim dos d’aquests 
vehicles del model Toyota Prius, 
s’equiparan amb desfibril·ladors 
automàtics.

Pla de renovació de material
Aquesta adquisició de l’Ajunta-
ment forma part de les mesures 
de millora i modernització de les 
eines de treball de la Guàrdia Ur-
bana, en les que el govern porta 
mesos treballant i que espera 
culminar aquest 2018. Entre els 
compromisos i noves adquisi-
cions pendents, destaquen el 
nou encàrrec d’armilles antibala 
d’ús unipersonal, la renovació 
del vestuari i els nous equips de 
comunicacions (walkies talkies), 
la compra dels quals s’ha dilatat 
els darrers mesos per diversos 
contratemps.

L’Ajuntament de Badalona incor-
pora quinze bicicletes elèctriques 
per als desplaçaments amb motiu 
de feina del seu personal. Aques-
tes bicicletes, que són cedides per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
s’han repartit aquest mes de des-
embre entre les oficines de dis-
tricte i les dependències de l’edifi-
ci El Viver. De les quinze bicicletes 
elèctriques, tres són plegables, i 
estaran a disposició del personal 
de les sis oficines de districte, i 
els departaments de Mobilitat, 
Medi Ambient, Esports, Cultura, 
Informàtica i Comunicació

Bicicletes 
elèctriques 
per a 
l’Ajuntament

Foto: Ajuntament
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El bàsquet base gaudirà de dietes i productes

La cadena Veritas és d’ara en 
endavant nou proveïdor oficial 
d’alimentació del Club Joventut 
Badalona, després d’haver arri-
bat a un acord amb l’entitat per a 
aquest 2018. Sota el lema “Veri-
tas alimenta el futur de la Penya”, 

La Penya arriba a un acord amb 
Veritas com a nou proveïdor

centenars de nens/es de l’escola 
de bàsquet gaudiran dels millors 
consells per aconseguir una bona 
alimentació saludable i ecològica. 
A més, l’acord permetrà als juga-
dors becats del planter verd-i-ne-
gre gaudir dels millors productes 

ecològics amb dietes personalit-
zades i dissenyades pels nutricio-
nistes de Veritas, en col·laboració 
amb el personal responsable de 
l’esport base. Durant l’any 2018, 
ambdues entitats s’han com-
promès a treballar en diferents 
àmbits i accions de consciencia-
ció amb el bàsquet base. Veritas, 
fundat l’any 2002 i actualment 
amb més de 50 supermercats es 
mostra molt satisfet amb l’acord: 
“Ens permet continuar amb la nos-
tra missió d’ajudar a menjar millor 
i a viure millor a les generacions 
actuals i futures”, ha declarat el 
director general de Veritas, Silvio 
Elias. Per la seva banda, el pre-
sident Juanan Morales creu que 
aquest acord “ajudarà a promoure 
els bons hàbits d’alimentació al 
planter” i que els seus productes 
saludables i ecològics “milloraran 
el rendiment esportiu dels joves”.

La Clínica Perramón, ubicada al 
centre de Badalona, duplica l’espai 
i passa a ocupar 300 metres qua-
drats, a més d’augmentar també el 
personal mèdic. Aquesta renovació 
s’emmarca dins un procés de con-
tinuïtat, liderada per Tànit Perra-
món, gerent de la clínica, amb la 
presència del seu pare. L’equip mè-
dic creat pel Doctor Perramón i ara 
liderat pel doctor Daniel Albareda, 
especialista en cirurgia ortopèdica 

i traumatologia, de lesions espor-
tives i de reconstrucció articular, 
cobreix tots els aspectes relacio-
nats amb les patologies de l’aparell 
locomotor i assisteix el pacient de 
manera integral. El treball en equip 
dels especialistes permet que totes 
les proves necessàries es duguin 
a terme dins el mateix centre. Les 
operacions quirúrgiques es realit-
zen a la Clínica Sagrada Família de 
Barcelona.

La Clínica Perramón 
duplica espai i 
renova instal·lacions

Foto: Clínica Perramón

Foto: Veritas
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La formació taronja va sumar més de 38.000 suports i un 31% del vot

Badalona va ser una ciutat més 
sota l’onada taronja que el 21 de 
desembre va tenyir Barcelona i 
l’entorn metropolità. Ciutadans 
va prendre la davantera a les 
formacions que el passat 2015 
es van disputar la victòria, a les 
darreres eleccions al Parlament. 
La formació d’Inés Arrimadas va 
sumar més de 38.000 suports, un 
31% del total, molt per sobre de 
la segona força més votada, que 
ha estat Esquerra, amb un 18,1%. 
Els republicans van consolidar la 
seva fortalesa a Badalona amb 
22.500 sufragis, només uns mi-
lers de vots menys que la xifra 
assolida el 27S per Junts Pel Sí.
El PSC va experimentar una em-
penta que els ha fet pujar fins al 
tercer esgraó, amb un 16,9% del 

Ciutadans li pren bona part del vot al PP i 
s’imposa de forma contundent a Badalona

Font: TOT

vot. Els socialistes van sumar 
més de 21.000 paperetes, un 
augment d’unes 4.000 en com-
paració amb el 2015. Junts Per 
Catalunya, per la seva banda, va 
aglomerar més d’un 11% del vot 
total de la ciutat, amb 14.300 pa-
peretes. Catalunya En Comú Po-
dem ha perdut força, uns 2.000 
vots, respecte del 2015 i s’ha 
quedat en els 11.200, un 9%.
A banda de la contundent victòria 
de Ciutadans, l’altra gran sorpre-
sa ha estat la caiguda del Partit 
Popular. Un PP que, tot i la pèr-
dua de força de 2015, va acon-
seguir mantenir la seva tirada a 
Badalona gràcies a la figura de 
Xavier Garcia Albiol, un element 
que aquest cop no ha servit per 
frenar una davallada que ha fet 

Els d’Inés Arrimadas han guanyat molt clarament a la majoria de barris més densos

La clara victòria de Ciutadans a 
Badalona va ser recolzada per 
un suport molt notable arreu de 
la ciutat. La formació taronja va 
ser la formació més escollida a 
28 dels 34 barris del municipi, i, 
en molts d’ells, no per poc.

C’s s’imposa a 28 barris; 
ERC guanya a quatre i JxCat, a dos

Els d’Inés Arrimadas van acon-
seguir emportar-se la zona de 
població més densa de Badalona, 
Llefià-La Salut, amb xifres percen-
tuals que es mouen entorn al 40%, 
i d’altres també molt nodrides com 
Bufalà, encara que amb menys con-

Mapa per barris / Toni Santiago

tundència. Una mostra de la força 
de C’s aquest 21D és que ni tan sols 
als barris de tradició més indepen-
dentista van recollir dades profun-
dament negatives. L’únic barri en el 
qual no es van apropar al 15% del 
vot és el Centre.

El centre de Badalona, color 
sobiranista
La dupla sobiranista ERC-JxCat va 
ser la més escollida als barris més 
cèntrics de la ciutat. Els republicans 
es van imposar a Casagemes, Coll i 
Pujol, el Progrés, on van arreplegar 
prop d’un 30% dels suports, i a La 
Morera, on van superar a Ciutadans 
per molt poc. Més enllà de les zo-
nes on va ser el partit més votat, Es-
querra va fer un bon paper a molts 
barris de la ciutat, on va vorejar el 
20%. De fet, només va baixar del 
10% a La Pau. Junts Per Catalun-
ya va ser la candidatura clarament 
guanyadora al Centre, amb un 

perdre als ‘populars’ uns 16.000 
vots al municipi.
La CUP, per la seva part, també 
ha perdut pistonada, i ha pas-
sat dels 7.600 vots de 2015 als 
3.700 d’aquest 21 de desembre, 
un 2,9% del sufragi total. 

Cinc punts més de participa-
ció
A banda de colors i formacions, 
la gran guanyadora d’aquestes 
eleccions al Parlament ha estat 
la participació. Si a Catalunya 
ha arribat pràcticament al 82%, 
a Badalona ha votat un 80% 
del cens electoral, un total de 
124.665 persones. Només 467 
vots, un 0,37% han estat consi-
derats nuls, i 484, un 0,39%, en 
blanc.

36%, i a Dalt la Vila, amb un 30%, 
frec a frec amb Esquerra. També va 
ser 2a força a Casagemes i Coll i 
Pujol, amb una representació molt 
notable. No obstant, i a diferència 
dels republicans, els de Puigde-
mont s’han desplomat a zones com 
Llefià i La Salut, amb només entorn 
al 5% de les paperetes. El PSC, 

per la seva banda, ha aconseguit 
pujar com a 3r partit més votat 
gràcies a una bona representació 
transversal a la majoria de barris 
de la ciutat. Tot i no despuntar 
extraordinàriament a cap zona, 
els socialistes van recollir xifres 
properes al 20% en un bon gra-
pat de barris.

ELS CONSTITUCIONALISTES SUPEREN PER QUASI 
30.000 VOTS ELS INDEPENDENTISTES

El bloc constitucionalista, for-
mat per Ciutadans, PSC i PP 
s’ha imposat amb un marge 
bastant ampli i ha sumat quasi 
70.000 vots. El creixement dels 
taronges i socialistes ha con-
solidat un creixement de 6.000 
suports. De fet, es pot deduir 
un trasvasament directe del vot 
entre PP, que ha perdut 16.000 
paperetes, i Ciutadans, que n’ha 

guanyat 18.000. Els partits 
independentistes, per la seva 
banda, han aconseguit sumar 
40.634 suports, 4.000 més que 
al 2015. La unió d’ERC i Junts 
Per Catalunya, que el 2015 van 
concórrer plegats, és de quasi 
37.000 vots, uns 9.000 més que 
les darreres autonòmiques, el 
que ha salvat la pèrdua de quasi 
4.000 vots per part de la CUP.
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Amb l’objectiu de què tots els infants de la ciutat tinguin una joguina per Reis

Per tercer any consecutiu, els 
creadors i participants de la pà-
gina de Facebook ‘Tú no eres de 
Badalona’ han sortit al carrer per 

La pàgina ‘Tú no eres de Badalona’ 
recull 2.500 quilos de joguines

recaptar joguines en el marc de la 
seva campanya solidària ‘Cap nen 
sense joguina’, que ha recaptat 
més de 2.500 quilos de joguines, 

repartides en més de 250 caixes. 
La recollida es va dur a terme a la 
plaça de la Plana, per segon any, 
on es va instal·lar una paradeta 
en la tradicional Fira de Nadal, on 
tots els veïns solidaris han parti-
cipat amb les seves aportacions 
des del 26 de novembre fins al 
22 de desembre. També, l’Escola 
de Dansa Multiestil i l’AMPA Mare 
de Deú de l’Assumpció es van 
sumar a la campanya i van rea-
litzar la seva peculiar donació de 
joguines. Puzles, pilotes, nines, 
cotxes, peluixos i jocs de taula, 
entre altres, sense estrenar i tam-
bé de segona mà en molt bones 
condicions, seran algunes de les 
joguines que ‘Tú no eres de Ba-
dalona’ ha distribuït en els darrers 
dies a diverses entitats de la ciutat, 
com les associacions de veïns de 
Llefià, La Salut Alta i La Pau, però 
també a l’associació Kali Zor de 

Estand a la plaça de la Plana

Entrega de joguines a l’AV de La Pau

Núm. 597

Sant Roc, Bèsties i Diables de Foc 
de La Salut i la Parròquia Caritas 
de Bufalà. Durant aquests dies, 
les entitats són les encarregades 
de repartir aquestes joguines a 
les famílies més necessitades de 
la ciutat inscrites en la campanya 
de l’Ajuntament ‘Cap infant sense 

joguina. Cap persona sense un 
somriure’, i així tots els nenes de 
Badalona tinguin una joguina per 
Reis. Destacar que aquesta edició 
ha superat totes les perspectives 
respecte els anys anteriors, ja que 
en 2016 es van recollir 2.100 i 900 
quilos de joguines en 2015.
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EDITORIAL

Contaminación electoral
que no solo lo pienso yo). Pero también lo 
puede llegar a ser para los que se tragan el 
humo aunque no fumen, receptores pasi-
vos de márqueting político.
Entiendo que es legítimo, está regulado 
por la ley y es necesario que la ciudadanía 
se empape de política para poder impli-
carse en la gestión de su municipio o su 
país. No termino de compartir las formas, 
que considero muy invasivas y agresivas, 
pero entiendo que es la manera más polí-
ticamente rentable: hay mucho votante que 
intentar captar en muy pocos días, enme-
dio de una batalla por el indeciso que, en 
ocasiones tensas como este 21-D, se hace 
todavía más feroz.
Lo que no comparto pero tampoco entien-
do, y, de hecho, me irrita, es tener que se-
guir chupándome todos los eslóganes que 

me han ametralleado durante dos sema-
nas, días y días después. Literalmente de 
todos los partidos con representación, sin 
excepción alguna. Aun esta semana, en-
trados en el 2018, hay zonas de la ciudad 
donde parece que sigamos prácticamente 
en campaña. Y me parece fatal por parte 
de todos.
Hace un par de años, cuando se produ-
jeron tres contiendas electorales en muy 
poco tiempo, ya pregunté por todo esto. 
Hay diferentes métodos de distribución 
de material electoral, pero el más barato 
y extendido es el del curro de los militan-
tes que se patean la ciudad colocando los 
carteles de sus alcaldables o presidencia-
bles. Aunque hay un reparto más o menos 
regulado, al final, quien más quien menos, 
se lo acaba ‘petando’ y hace suya la farola 

que queda libre después de la distribución 
inicial.
Todos me aseguraron que las propias 
agrupaciones se encargan de recoger el 
material que ellas mismas han distribui-
do. De forma bastante torpe, permitidme 
puntualizar. A la vista está. Sin entrar en el 
enorme derroche presupuestario, ambien-
tal y de material que supone una campaña, 
creo que todos los partidos se deberían 
hacer más responsables de su publicidad, 
igual que le pedimos, como debe ser, a 
las empresas. ‘Si eres mayor para salir de 
fiesta, eres mayor para levantarte e ir a tra-
bajar’, que dicen las madres. Pues a mi me 
gustaría que, si sois comprometidos para 
empapelar toda una ciudad en unas horas, 
lo fuerais también para vaciarla de eslóga-
nes en otras pocas.

‘Ara sí, votarem’. ‘Puigdemont, el nostre 
President’. ‘La Democràcia sempre guan-
ya’. ‘Solucions, ara Iceta’. ‘Tenim molt en 
comú’. ‘España es la solución’. Seguro 
que os suenan de algo, a menos que vi-
váis completamente aislados. Una cam-
paña electoral es muy intensa, sobre todo 
para los que la seguimos de forma acti-
va por cuestiones profesionales u otros 
intereses. Llega a aborrecer en algunos 
momentos, incluso, he de decir (y seguro 
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Javier Torres
Periodista

Construcció responsable i sostenible 

Un habitatge ja no ha de ser només  un 
espai on gaudir la vida, sinó que també 
hauria de ser un espai que deixi l’em-
premta menys agressiva possible en una 
Terra maltractada. Nosaltres portem temps 
comercialitzant aquest tipus d’habitatge i 

són, sense cap mena de dubte, un atractiu 
afegit que converteix aquests edificis en un 
segell d’identitat.
Entrats de ple en el segle XXI, a ningú se 
li escapa que una de les grans preocu-
pacions és, o almenys hauria de ser-ho, 
l’ecologia. El nostre Planeta Terra, a qui 
estem esgarrapant parts de la seva estruc-
tura, l’estem conduint a una forma de vida 
que evoluciona cap a la insostenibilitat. I 
on entra aquí la part de l’habitatge? Doncs 
no només en les despeses més evidents, 
com les que corresponen al consum ener-
gètic, sinó que també entra dins de la part 

ecològica l’ús de materials reciclables al 
100%. En uns anys la legislació obligarà 
a una sèrie de normes en la construcció. 
Però avançant-se a aquesta legislació 
hi ha enginyeries que ja s’han avançat i 
construeixen en l’actualitat amb l’eficàcia 
energètica del futur, el que ens permet va-
lorar el seu resultat i saber si és el camí 
correcte.
El certificat energètic ens va permetre 
conèixer el grau d’eficàcia en un habitat-
ge, l’ideal amb la lletra A. Algunes de les 
empreses que construeixen amb aquesta 
qualificació i que ja disposen de dades 

dels seus edificis comercialitzats, ens par-
len d’un estalvi considerable en la despe-
sa mensual d’energia en climatització -al 
voltant d’un 50%-,  el que no només ens 
permet millorar la nostra economia, sinó 
que a contribueix a fer del nostre planeta 
un lloc més sostenible. Els materials utilit-
zats són essencials en la sostenibilitat de 
la construcció. Que puguin ser reutilitzats 
en la seva totalitat el dia que l’edifici acabi 
el seu cicle vital ens assegura un nul im-
pacte de contaminació en el futur. 
La Terra és de tots i és el nostre deure cui-
dar-la.

Juan Pedro Murillo
Gerent de Badalonallars

Tots al racó de pensar 
Les eleccions del 21 de desembre ens deixen una 
nova fotografia del país, segurament la més exacte 
possible tenint en compte l’extraordinari 80% de 
participació. L’equilibri de forces entre el bloc inde-
pendentista i el constitucionalista, de tota manera, 
és manté gairebé intacte, amb petites fluctuacions, 
i això fa que el panorama continui farcit d’incògnites. 
L’independentisme manté posicions i ha tornat a de-
mostrar la seva salut de ferro, repetint una majoria 
absoluta que li ha de permetre formar govern tot i 
l’anomalia de tenir alguns dels seus líders a la presó 
o a Brussel·les. Uns bons resultats que no acaben de 

donar-li l’empenta suficient per tirar pel dret i que obliguen 
a refer estratègies després dels errors comesos, però que 
des de l’Estat no es poden menystenir, com ha fet fins ara. 
Al cantó constitucionalista, el gran triomfador és Ciuta-
dans, que ha acaparat el vot útil i ha guanyat per primer 
cop unes eleccions al Parlament (tot i no sumar per poder 
fer un govern alternatiu). Una victòria també a Badalona, 
tenyida de taronja en 28 dels 34 barris. Per contra, el PP 
ha patit un daltabaix històric, també a la nostra ciutat, que 
el deixa amb un paper irrellevant al nou Parlament i posa 
en qüestió la seva estratègia de mà dura. Un dur revés per 
a Rajoy i també especialment per a Xavier García Albiol. 

Veurem què passa en el pròxim congrés del PP català, 
però tot apunta que Albiol tornarà a centrar-se en Bada-
lona per intentar recuperar l’alcaldia.  
En qualsevol cas, el camí de la judicialització, de la 
força policial i del 155 han rebut el no majoritari dels 
catalans, i davant d’això també cal que els seus impul-
sors passin pel racó de pensar. Toca fer política, d’una 
vegada per totes, per trobar una sortida. 
De tot plegat, la millor lliçó la va tornar a donar la ciu-
tadania del país, i amb ella tots els badalonins i ba-
dalonines, amb una participació de rècord i una nova 
demostració de civisme.
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LA PRÈVIA 15a Jornada ACB. Pavelló Olímpic de Badalona, diumenge 7 de gener a les 18h

Líder sòlid amb un nom propi: Luka Doncic

PATRICK RICHARD

MAALIK  WAYNS

SERGI VIDAL

JEROME JORDAN SAULIUS KULVIETIS

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Diego Ocampo

REAL MADRID 
Entrenador: Pablo Laso

JEFFERY TAYLOR

FACUNDO CAMPAZZO

LUKA DONCIC

TREY THOMPKINS WALTER S. TAVARES
Luka Doncic, contra l’Estudiantes.  / ACB Photo

Primer partit de l’any a l’Olímpic 
i visita il·lustre, amb un Madrid 
que aterra a Badalona com a lí-
der sòlid de l’ACB. Els de Pablo 
Laso sumen 13 victòries en 14 
partits i malgrat els entrebancs 
en forma de lesió (Llull, Ayón, 
Kuzmic, Randolph...) continuen 
comptant amb una plantilla te-

mible. Les absències interiors, 
a més, s’han contrarestat amb 
l’arribada del gegant Walter Ta-
vares (2m20).
El nom propi, però, és el de Luka 
Doncic, erigit ara mateix en líder 
indiscutible del conjunt madri-
leny. El base eslovè, als seus 
18 anys, està  enlluernant l’ACB 

i tota Europa amb una tempo-
rada per emmarcar: 14,6 punts, 
5,8 rebots, 4,7 assistències i 
20,1 de valoració a l’ACB i 18,6 
punts, 5,7 rebots i 4,8 assistèn-
cies en l’Eurolliga. Si segueix a 
aquest nivell a l’NBA ja especu-
len amb la possibilitat que pugui 
ser fins i tot número 1 del draft. 

Un jugador de talent inacabable, 
dels que fan gaudir els aficio-
nats de tots colors, però que la 
Penya i els seguidors verd-i-
negres hauran de “patir” aquest 
diumenge. 
La desigualtat de plantilla i 
pressupost fa del Madrid el clar 
favorit. A més els blancs, estan 

en dinàmica positiva (8 triom-
fs seguits). El Divina Joventut, 
però, intentarà aprofitar qualse-
vol dubte dels de Laso per tren-
car les travesses. Un equip blanc 
que ve de jugar dimecres amb el 
Baskonia (victòria per 69-81) i 
que rep avui divendres el Mac-
cabi en l’Eurolliga.
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NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER

1- Jaime Fernández - 
Doncic - Heurtel
2- Landesberg - Green - 
Eriksson - Popovic
3-Shengeila - Norel - 
Dubjlevic - Shermadini

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 14
1º  Kung i Sverige  albertrodriguezfigueroa (Madrid)  219,20
2º  Segunda Unidad  dragonalex (Mollet del Vallès)  206,40
3º  FRAZER  virolas (Sant Fruitós de Bages)  205,00
...............................................................................................................

11º  DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  194,80

Lliga (general)
1º  Penyacrack3  manel14penya (Badalona)  2.673,80
2º  Oh men!  smarti (Badalona)  2.642,80
3º  DRAMA  RAMONRIVALDO (Santa Coloma)  2.614,00
...............................................................................................................

13º   DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  2.515,40

Equip  del Diari

Estudiantes 2-Divina Joventut 6

Hi ha coses que amb el pas dels anys es 
mantenen tot i que hagin perdut una mica 
de credibilitat. Una d’elles és quan es parla 
del duel entre l’Estudiantes i la Penya que 
es qualifica com el duel entre els planters 
de l’ACB. Bé, en aquest cas s’hauria de 
puntualitzar una mica bastant. En el cas del 
Joventut és una evidència que aquest segell 
l’ha mantingut i el manté. Només cal mirar 
els joves que s’esetan formant a Badalona: 
Joel Parra (17), Dimitrijevic (19), Simon 

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Del 05/01 al 11/01/2018

Birgander (20), Xabi López-Arostegui (20), 
Jose Nogués (22) o Albert Ventura (25). 
Però és que l’Estudiantes va perdre un dels 
seus referents del planter aquest estiu com 
era Jaime Fernández que a anar al MoraBanc 
i ara mateix només té dos jugadors: Edgar 
Vicedo i Dario Brizuela. A l’equip de Salva 
Maldonado, a més, hi ha jugadors estran-
gers i de força edat: Savané 39, Cook (36), 
Caner-Medley (34) o Goran Suton (32). El 
duel de planters ja no existeix perquè ara 
mateix el planter el té la Penya i l’Estudiantes 
veurem si acaba recuperant aquest aspecte.

Resultats darrera jornada

R.  Madrid - Movistar Estudiantes                  96-89

Barça Lassa  - Montakit Fuenla                          101-74

UCAM Múrcia - Baskonia      78-67

RETAbet Bilbao  - Unicaja 70-67

València Basket - Divina Joventut 102-81   

Iberostar  Tenerife - Herbalife G. Canària 92-71

M. Obradoiro - Morabanc Andorra                   65-77

Betis Eplus - Tecnyconta Saragossa  70-67

San Pablo Burgos - Delteco GBC  76-99

Propera jornada

 Unicaja - Monbus Obradoiro
 Morabanc Andorra  -  San Pablo Burgos
 Tecnyconta Saragossa  -  Movistar Est.
 Divina Joventut  -  Real Madrid
  Montakit Fuenla  -  UCAM Múrcia 
 Betis Eplus -  Barça Lassa
 Herbalife G. Canària  - RETAbet Bilbao   
 Delteco GBC  - Iberostar Tenerife  
 Baskonia - València Basket 

  Equip  G P

 1 Real Madrid 13 1
 2  Barça Lassa 10 4
 3 València Basket 10 4
 4  Montakit Fuenla 10 4
 5  Baskonia 8 6
 6  Iberostar Tenerife 8 6
 7 Herbalife G. Canària 8 6
   8  Unicaja 7 7
 9  Morabanc Andorra 7 7
10     UCAM Múrcia 7 7
 11     Monbus Obradoiro 7 7
 12    Movistar Estudiantes 5 8
 13    Delteco GBC  5 9
14  RETAbet Bilbao 5 9
15  Divina Joventut 4 9
 16    Tecnyconta S.                       4            10
17  Betis Eplus 4 10
 18    San Pablo Burgos           3           11

Classificació

grup A, on té com a rivals el conjunt amfi-
trió, l’Hospitalet, l’Herbalife Gran Canària i 
la Virtus de Bolonya (Itàlia). L’altre grup el 
formen el Barça Lassa, l’Unicaja de Màlaga, 
el Promitheas Patras grec i l’Asvel Villeur-
banne francès. 

Un any més el Joventut serà un dels pro-
tagonistes del torneig júnior Ciutat de 
l’Hospitalet, que arrenca avui divendres 5 
de gener i que enguany arriba a la 39a edi-
ció. El conjunt verd-i-negre, sota la batuta 
del tècnic Dani Miret, està enquadrat en el 

El júnior de la Penya, al 39è torneig Ciutat de l’Hospitalet 
El torneig es disputa al Complex Esportiu 
L’Hospitalet Nord i la Penya debuta avui di-
vendres a les 12h contra  el Gran Canària. 
A la tarda (18h) se les veurà amb la Virtus i 

Els membres del consell a la junta / D. Grau - CJB

guros, Armando Nieto. En el seu informe 
als accionistes, Juanan Morales va desta-
car que la situació econòmica de la socie-
tat encara és complicada, sobretot a nivell 
de tresoreria, però que l’escenari “és molt 
millor que fa un any”, destacant sobretot 
la reducció de l’endeutament i l’entrada de 
nous ingressos, com el que suposa l’acord 
de patrocini signat amb l’Ajuntament. A ni-
vell esportiu, Juanan Morales va recordar 
que la prioritat absoluta és “mantenir la 
categoria”, fonamental també per a l’eco-
nomia de l’entitat. 

El Joventut SAE va presentar el pressupost 
per a la temporada 2017/2018, que serà 
de 4.051.825 euros. Juanan Morales va 
presidir per primer cop la junta general 
ordinària d’accionistes, on es van aprovar 
els comptes i es va donar llum verda a 
l’entrada al consell de dos nous membres, 
el badaloní Josep Hilari, vinculat al món 
comercial i del màrqueting, i Montserrat 
Escobar, professional de la comunicació i 
les relacions publiques. Per contra, deixa 
el consell per motius personals i profes-
sionals el president de Divina Pastora Se-

El Joventut SAE aprova
un pressupost de 4 milions
Canvis al consell, amb dues cares noves

demà dissabte, a les 14h, els de Dani Miret 
s’enfrontaran a l’Hospitalet. Els campions 
de grup lluitaran pel títol el diumenge en la 
gran final, a les 7 de la tarda. 

L’equip de Dani Miret.  / CJB

Cop dur davant 
l’Estudiantes 
(101-94)
Derrota dolorosa del Divina Joventut a la 
pista de l’Estudiantes en el partit pendent 
de la primera jornada. Es va repetir la 
història de Fuenlabrada. Els verd-i-ne- 
gres tenien el partit encarrilat al tercer 
quart, guanyant de 18 (43-61), però van 
acabar perdent en la pròrroga. Landes- 
berg, amb 33 punts, botxí verd-i-negre. 
Els 22 punts de Wayns i els 16 de Vidal, 
insuficients.



C.F. Badalona 19Albert Fibla - redaccio@diaridebadalona.comC.F. Badalona18 Albert Fibla - redaccio@diaridebadalona.com

Foto: Eloy Molina.

LA PRÈVIA 20a Jornada. Camp d’Esports. Dissabte, 6 de gener. 19h.

Dia de reis a Ponent

Propera Jornada

 Lleida  - Badalona
 València B 1 - Dep. Aragón 1 (21/12/17)
 Elx -  Sabadell
 Mallorca -  Peralada
 Ebro -  At. Saguntí
 Vila-real B -  At.Balears
 Formentera - Peña Deportiva
 Olot   -  Hércules
 Alcoià    -  Llagostera
 Cornellà -  Ontinyent

  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. València B 25 34 28
 9. Sabadell 25 16 14
 10. Formentera 25 16 20
 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. Dep. Aragón 13 20 37
 20. Peña Deportiva 12 12 24

Classificació

LLEIDA CF BADALONA
POSICIÓ 13è

10 Partits a fora G 3  E 5  P 2
Gols a casa Marcats 9 Rebuts 8

Entrenador Gerard Albadalejo.

POSICIÓ 11è
10 Partits a fora G 0  E 5  P 5

Gols a fora Marcats 6  Rebuts 15
Entrenador Manolo González.

El primer partit del 2018, i de la segona 
volta, portarà, el dia de reis, a les 19 hores, 
el Badalona al Camp d’Esports de Lleida, 
allà on dimecres passat l’Atlético de Ma-
drid va golejar (0-4), en la copa, davant 
gairebé 13.000 espectadors. Després d’una 
primera part de lliga sense victòries fora 
de casa, l’equip de Manolo González, que 
s’entrena des del passat 27 de desembre, 
mirarà de sorprendre un rival que ha sumat 
els mateixos 24 punts i que també tracta de 

sortir de la zona mitjana de la taula. El bon 
paper dels de Gerard Albadalejo a la copa 
no s’ha repetit en la lliga, on fins ara han 
protagonitzat una trajectòria força irregular. 
De fet, l’últim triomf que van aconseguir en 
aquesta competició va ser en la jornada 10, 
davant del Cornellà, el 22 d’octubre passat. 
En els nou últims partits només han sumat 
cinc punts, una circumstància que els hau-
ria fet caure a les últimes posicions de la 
classificació si no haguessin acumulat 19 

Juanjo Ciércoles. / Eloy Molina.

Juanjo Ciércoles, una sortida inesperada

punts en les deu primeres jornades. Sigui 
com sigui, el duel de dissabte serà, com 
tots, molt complicat per al Badalona, que 
dimecres va jugar un amistós en la gespa 
natural de la ciutat esportiva del FC Barce-
lona, davant el Barça B (2-1). El precedent 
del primer partit de la temporada, a l’Estadi, 
que va acabar amb un marcador d’empat a 
un, és un bon indicatiu de la dificultat que 
espera als jugadors escapulats a Lleida. 
A més, les baixes per lesió i les sortides 

de jugadors, aprofitant el mercat d’hivern, 
han deixat la plantilla amb els efectius jus-
tos per omplir la convocatòria, a l’espera 
de l’arribada de reforços. Per altra banda, 
l’enfrontament davant del Lleida permetrà 
el retrobament amb vells coneguts, com 
Iván Agudo i Musa, que l’any passat esta-
ven a les ordres de Manolo González, i Joel 
Huertas, que va jugar al Badalona la tem-
porada 2014/15. Xiularà el partit l’aragonès 
Marcos Latorre Gracia.

Les primeres novetats del Badalona en el 
mercat d’hivern, al marge de la incorpora-
ció d’Héctor Camps, arriben en forma de 
baixes. Una d’elles, la de Juanjo Ciércoles, 
gens esperada. El migcampista ha acceptat 
l’oferta del Sundsvall, de la primera divisió 
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sueca, on coincidirà amb David Batanero, 
que va ser company seu al Sabadell. Ciérco-
les ha estat un dels fixos en les alineacions 
de Manolo González durant la primera volta. 
La seva sortida comportarà, lògicament, una 
compensació econòmica al Badalona. Més 
esperats eren els adéus de Marc Cosme i 
Javier Maldonado. El davanter, que va arribar 
avalat pels gols que va signar el curs passat 
amb l’Olímpic de Xàtiva, a la tercera divisió 
valenciana, no s’ha estrenat davant la porte-
ria contrària vestit d’escapulat i jugarà el que 
resta de temporada en l’Olot. El lateral esque-
rre se n’anirà sense haver debutat a la lliga. 
El Badalona, mentrestant, continua negociant 

Héctor Camps: “Aquest mes 
serà molt important si volem estar a dalt”

- Com ho veu tot, ara que 
s’entrena amb possibilitats 
de jugar cada diumenge?
- Des que vam tornar de vacan-
ces em trobo prou bé físicament. 
En l’amistós contra el Barça B de 
dimecres les sensacions van ser 
bones. Dissabte, tant si surto 
d’inici o des de la banqueta, es-
taré preparat.

- L’amistós a la ciutat espor-
tiva del Barça els hi haurà 
anat bé per preparar el pri-
mer partit de 2018.
- Vam fer dues parts de 35 mi-
nuts. Vam començar marcant, 
però ens van remuntar: 2-1. Va 
ser un partit de poques ocasions 

que ens vindrà bé de cara al partit 
de Lleida, per tornar a agafar el 
ritme de la competició.

- Com veu el vestidor, en 
aquests dies de sortides i en-
trades?
- Estem tranquils. El club treballa 
perquè els fitxatges arribin el més 
ràpid possible. Esperem que la set-
mana vinent comptem amb algun 
reforç i recuperem algun lesionat.

- La lesió ja és passat? Nota 
alguna cosa encara?
- Encara no noto el genoll com 
abans de la lesió, però no tinc 
cap limitació per poder jugar amb 
normalitat.

- Es veu amb opcions de fer-
se amb el lloc de lateral es-
querre?
- Si treballes en cada entrena-

ment i aprofites l’oportunitat 
quan et toca jugar, sempre tens 
opcions. Tant de lateral com 
d’extrem.

- En quina posició es veu 
més, en aquest equip?
- Jugant amb cinc al darrera, em veig 
més com a carriler. Però, com que 
encara no he jugat d’extrem, tampoc 
sabria què dir-li. M’agrada més jugar 
d’extrem, però sempre acabes jugant 
on l’equip et necessita.

- On veu l’equip al final de 
temporada?
- Fem un bon futbol i som un 
equip difícil de guanyar. Si acon-
seguim arrencar la segona volta 
inspirats de cara a gol i sumem 
de tres en tres, tindrem opcions 
fins al final de ficar-nos al play-
off. Aquest mes serà molt impor-
tant si volem estar a dalt.

El primer jugador incorporat pel Badalona a mig curs, Héctor Camps, és un més de la plantilla escapulada des del 
mes d’octubre. Ara, però, a més d’entrenar-se a les ordres de Manolo González també pot ajudar l’equip quan arriba 
el cap de setmana.
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Jordi Ferrón: “És positiu 
tenir més rivals directes aquesta temporada”
L’objectiu de les gavines és disputar la promoció per tercera temporada seguida  

Maldonado i Cosme signen també la seva marxa del Badalona

Foto: Manel Expósito

El Seagull arrenca aquest cap de 
setmana al Nou Estadi de Badalo-
na la segona volta de la tempora-
da. El Barça B serà el primer con-
vidat del 2018 (diumenge, 12h) i 
l’entrenador de les gavines, Jordi 
Ferrón, analitza el tram més clau 
del seu tercer curs a la banqueta 
badalonina. Amb 27 punts, les ga-
vines defensen la quarta posició a 
la taula i la promoció d’ascens es 
troba a únicament un punt. Tot i 
això, l’AEM és l’ombra de les ga-
vines amb un punt menys (26). 
Aquesta situació de tenir-ne dos 
rivals directes, li agrada a Ferrón. 
“És millor tenir més adversaris 
directes perquè més punts cauran 
durant el camí. Afortunadament, 
nosaltres únicament hem perdut 
punts contra equips de la part alta. 

Això dóna marge per poder recu-
perar els punts si es perden durant 
la temporada”, assegura el tècnic 

del Seagull. Ferrón valora de no-
table la primera volta del curs, ja 
que l’inici de les badalonines va 

ser irregular i negatiu: “Amb un 
inici complicat i difícil vam tenir la 
força de finalitzar la primera vol-
ta amb uns números molt bons i 
molt a prop de l’objectiu que tenim 
des de l’inici. Tenia la convicció 
que podíem aixecar aquest inici. 
Veure’t durant les primeres po-
sicions a prop del descens és un 
cop dur moralment però el treball 
va seguir igual i els resultats van 
arribar”.
La part negativa ha arribat durant 
les vacances nadalenques, ja 
que la davantera Sara Serna ha 
dit adèu a la temporada després 
de patir una lesió de creuats. Un 
cop molt dur. “Serna és una de les 
jugadores més determinants de la 
Lliga i és una baixa molt important 
per nosaltres”.

2018 arrencarà amb un recorregut 
de nivell, ja que en dues setma-
nes, el Seagull s’enfrontarà al pri-
mer i segon classificat: Barcelona 
B i Espanyol B. “Tenim la mala 
sort de tenir un calendari compli-
cat després d’una aturada de Lli-
ga, perquè no podem preparar els 
partits amb la mateixa intensitat”, 
afirma Ferrón.
Finalment, el coach badaloní valo-
ra positivament la millora goleja-
dora de l’equip respecte al mateix 
de la temporada anterior: “Tenim 
una mica més de facilitats a l’ho-
ra de fer gol, tot i que hem de ser 
més sòlides en defensa. Destaco 
el bon ambient al vestidor i la unió 
entre les jugadores. Sense això, 
no hauríem superat el tram inicial 
negatiu”.

Foto: Eloy Molina.

l’arribada de nous jugadors. Són prioritaris 
un mig centre i un davanter. En aquesta di-
recció treballa la direcció esportiva i s’espera 
que ben aviat hi hagi notícies. 
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Bronze d’Adrià Fernàndez 
al Top Català d’Absolut de tennis de taula
El Club Tennis Taula Badalona classifica a dos jugadors

Per primera vegada dos juga-
dors del Club Tennis de Taula 
Badalona s’han classificat per 
al Top Català Absolut, celebrat 
el dissabte 23 de desembre a 
la capital de Les Garrigues. I 
no van ser tres per ben poc, 
ja que Pau Nolis va quedar-se 
com a segon reserva. Nova fita 
aconseguida pel jove palista 
badaloní després de disputar 
el Ciutat de Barcelona, aquesta 
vegada pujant al podi del Top 
Català Absolut en la seva prime-
ra participació, ja que la tempo-

rada passada va quedar fora per 
una posició. El jugador del CTT 
Badalona va mostrar-se molt 
sòlid a Les Borges Blanques, 
on va estar a punt de donar la 
sorpresa davant el campió, el 
jugador de Superdivisió, Oriol 
Monzó (que jugava a casa), amb 
qui es va avançar per 2 a 0 i va 
disposar de finals ajustats en 
els dos darrers jocs. També amb 
el local Lluis Andrade, amb qui 
finalment empataria a victòries, 
Adrià Fernàndez va cedir per 2 a 
3. La resta del Top el blau va ser 

impecable, només va estar con-
tra les cordes davant del també 
borgenc David González (3-2). 
D’altra banda, Antoni Prados va 
realitzar també un molt bon joc, 
però sense premi. Tot i finalitzar 
setè, Prados va poder guanyar 
gairebé tots els partits i va ser 
probablement un dels jugadors 
que va guanyar més onzes. 2 a 3 
amb Albert Kenji Matsuoka, amb 
González, amb Andrade i fins i 
tot amb Monzó van deixar tocat 
anímicament al mataroní, que 
només va poder amb Porta.

Héctor Saro i Bianca Barquet, campions de la cursa

360 atletes acomiaden 
el 2017 amb la Sant Silvestre

El dissabte 30 de desembre, uns 360 
atletes de totes les edats van acomia-
dar l’any 2017 amb la Cursa Sant 
Silvestre, que enguany ha arribat a 
la tercera edició de la mà del Com-
plex Esportiu Municipal de Sistrells. 
El circuit va començar a les 9.30 del 
matí des del parc de Montigalà i te-
nia un recorregut de 10 quilòmetres 
que passava per la Serralada de Ma-
rina. També, hi havia una caminada 
de 5km i proves per als més petits. 
Finalment, Héctor Saro i Bianca 
Barquet es van penjar la medalla 
d’aquesta edició. Destacar que els 
fons recaptats de les inscrpicions es 
destinaran a l’ONG Pro Arms.

A poc menys de dues setmanes 
per començar la lliga nacional, els 
Badalona Dracs va agafant forma. 
Lorenzo Melchiorre, de 1,70 me-
tres i 85 quilos, va néixer fa 22 
anys a East Stroudsburg, en l’estat 
americà de Pennsilvanià. Va co-
mençar a destacar al Milford Aca-
demy, per després passar pel High 
School d’Island Stroudburg North 
i l’American International College 
de Springfield, en l’equip dels Ye-
llow Jackets. En els seus 40 partits 
va sumar un total de 162 placatges 
i vuit intercepcions. Amb aquesta 
arribada, els Dracs reforça la de-
fensa i l’atac i completa la tripleta 

americana amb Brandon Ravenel i 
Mitch Sanders

Lorenzo Melchiorre 
completa la tripleta 
americana

Foto: CTT Badalona

Foto: Bianca Barquet
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Sergi Vives: “L’objectiu era adaptar-nos 
a la categoria i això ja ho hem iniciat”
El Badalonès de Xavi Riera ja és segon al grup 1 de Copa Catalunya

Foto: Manel Expósito

Adaptar-se a Lliga EBA en la tem-
porada del seu retorn a la quarta 
categoria nacional era l’objectiu 
del CB Coalci Sant Josep de Ser-
gi Vives. Aquesta fita, però, s’ha 
aconseguit de forma “notable” 
segons apunta el tècnic badaloní. 
“Faig un balanç positiu del tram 
inicial a Lliga EBA. Debutem a 
la categoria i això suposava un 
repte. És un notable el treball i 
els resultats de l’equip. L’objectiu 
és la permanència, adaptar-nos a 
la categoria i ho hem iniciat. Això 
no vol dir que l’equip estigui més 
motivat per aconseguir unes fites 
majors”, analitza Vives. 
A més a més, també destaca tres 
aspectes diferenciats respecte 
Copa Catalunya: “el nivell és més 
alt, ja que els rivals són millors 
físicament i millors tècnicament. 

Sergi Vives, 
tècnic Sant 
Jose: “Hem de 
millorar en la 
nostra defensa 
fora de casa”

però després cinc derrotes. Estem 
deixant tirar massa fàcil. Els pri-
mers partits vam remuntar 8-10 
punts a falta de molt pocs minuts i 
ara ens consta”. Un dels fitxatges 
que més destaca a la pista és la 
del pívot Will Truss. “Sabia que 
fitxava un molt bon pivot. Va tenir 
la seva etapa d’adaptació i a par-

tir d’aqui el seu rendiment és bo 
i encara pot ser millor”, remarca 
Vives. El dissabte 13 de gener, el 
Sant Josep tancarà la primera vol-
ta contra el CB Roser (18h).

El Badalonès, l’ombra del lí-
der
El Badalonès de Xavi Riera va tancar 
2017 amb una contundent victòria a 
La Plana contra el CB Artés (88-60). 
Aquest triomf té una doble alegria 
badalonina, ja que els dimonis van 
sumar la novena alegria del curs - 
cinquena consecutiva- i arrenquen 
2018 amb la segona posició a la 
butxaca en solitari. L’Esparraguera 
és el líder del grup 1 de Copa amb 
onze victòries en onze jornades dis-
putades. La competició a totes les 
categories i equips badalonins torna 
el pròxim 13 de gener. 

Els adversaris es preparen molt bé 
els partits i el nivell de l’arbitrat-
ge és millor”, apunta l’entrenador 
del centre parroquial. Tot i això, 
la tasca a millorar de l’equip de 

cara  a la segona volta, són els 
partits lluny de Badalona. “Hem 
de millorar en la nostra defen-
sa fora de casa. Vam aconseguir 
dues victòries seguides a domicili 

El 15 d’octubre, 
La Salud-Pere 
Gol va celebrar 
la darrere 
victòria de la 
temporada al 
seu Municipal 
contra el Premià 
de Dalt (2-0)

La Salud serà testimoni del derbi de les 
necessitats: Pere Gol - Pomar (diumenge, 12:15h)

7 de gener i ja arriba el primer 
derbi badaloní de la temporada: 
Pere Gol - Pomar. Possiblement 
no és la millor època per disputar 
un partit d’aquestes característi-
ques però això no ha de ser una 
excusa perquè la necessitat de 
punts amenaça a ambdós equips. 
El conjunt de La Salud frega la 
zona de descens amb 13 punts i el 
Pomar - 12 punts - sortir d’aquest 
territori perillós.
L’entrenador local, Luis Ortega, 
considera que “l’inici de la tem-
porada no ha estat gens fàcil i 
que tampoc s’esperava estar a la 
part baixa de la taula. La salvació 
és l’objectiu”. A nivell personal, 
aquest derbi és especial, ja que 
recorda quan el seu rival lluitava 
a Primera Catalana, i puntualitza 
que “els jugadors no tenen el ma-

teix sentiment en un derbi”.

Per la seva part, el tècnic del Po-
mar, Jorge Rincón, afirma que la 
diferència principal entre Quarta 

Catalana i Tercera és el físic dels 
futbolistes. “La base del grup és la 
mateixa que la de l’ascens. La sal-
vació és l’objectiu i esperem acon-
seguir-ho”, reconeix. “L’efectivitat 

és la principal mancança que 
tenim”, analitza. Personalment, 
aquest partit tindrà un plus: “vaig 
jugar a l’Àguila i disputar un partit 
contra el Pere Gol significava un 

derbi especial”. De la mateixa que 
Rincón, els jugadors del CD Po-
mar també tenen aquest sentiment 
molt viu perquè ho van viure du-
rant la seva etapa a l’Àguila.

Els conjunts de Luis Ortega i Jorge Rincón volen sortir de la part baixa de la taula

Foto: Manel Expósito
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Diferents cicles i festivals completen un cartell amb grans artistes

Badalona Cultura ha preparat una 
segona meitat de temporada d’alt 
nivell i grans artistes als teatres 
municipals de la ciutat. El Zorrilla, 
el Principal i el Blas Infante viuran 
amb intensitat un primer semestre 
de 2018 en el qual, a més dels 
espectacles i obres, s’hi podran 

Màgia, blues i el millor teatre per al 
segon tram de temporada municipal

veure tradicionals i reconeguts 
cicles com ara el Blues i Ritmes, 
el Festival de Màgia Li-Chang o 
el Festival Musica’t, que, malau-
radament, abaixa persianes aquest 
2018 amb l’artista Cesk Freixes, 
el 17 de febrer. ‘El metge de Lam-
pedusa’, amb Xicu Mas, serà la 

funció encarregada d’aixecar el 
teló el proper 26 de gener, només 
un dia abans que Esperanza Fer-
nández i Miguel Poveda omplin 
d’art flamenc el mateix Zorrilla. 
La màgia del Festival Internacio-
nal estarà acompanyada d’humor, 
a càrrec de l’actor Pepe Viyuela, 
i de grans noms com el badaloní 
Enric Magoo i de tall internacional 
com Felipe Mejías, Mikael Szan-
yiel, Aaron Crow, Ivan Nechepo-
renko i Arkadio & Bella. També de 
solidaritat, amb la gala de màgia 
solidària al Blas Infante. Jordi 
Casanovas i Marc Angelet porta-
ran a Badalona ‘La broma final’, 
el mes de març, quan també es 
podran veure els primers fruits de 
la unió metropolitana de danza ‘La 
Quinzena’, amb la companyia An-
tonio Ruz i el seu ‘Double Bach’. 
Amb quatre dècades de recorregut 

La Badalonense comença l’any 
amb molt de ritme i trenca el si-
lenci del descans nadalenc aquest 
mateix cap de setmana, i ho fa a 
un indret emblemàtic. La Socie-
tat Coral actua aquest diumenge, 
7 de gener, al monestir de Sant 
Jeroni de la Murtra. Una actuació 
per inaugurar aquest 2018 que co-
mençarà a les 12 del migdia.

Sant Jeroni 
comença el 
2018 amb  
concert

Foto: La Badalonense

‘Cyrano’, amb Lluís Homar

L’arribada de Ses Majestats i la Cavalcada començaran mitja hora abans

Els Reis Mags desembarcaran al 
Pont del Petroli abans de recórrer la ciutat

Divendres 5 de gener, Ses Majes-
tats els Reis d’Orient arribaran un 
any més a Badalona per mar, a 
bord del vaixell Ciutat de Badalo-
na. Un cop arribin al pont del Pe-
troli, a les 16.30 hores, mitja hora 
abans que l’any passat, els Reis i 
els patges recorreran la passarel·la 
de 250 metres i a les escales del 
pont hi haurà la rebuda institucio-
nal. Allà l’alcaldessa Dolors Saba-
ter lliurarà a Ses Majestats el pa, la 
sal i la clau perquè puguin entrar a 
totes les cases de Badalona.

Cavalcada de Reis 2017: di-
buixa, construeix i pinta
La temàtica d’enguany se centra 
en aquestes tres paraules: dibuixa, 
construeix i pinta. Els tornemis 
ajudaran els Reis a escampar la 
il·lusió  per dibuixar, pintar i cons-
truir, entre grans i petits. Amb el 
seu caràcter trapella i divertit tre-

ballaran de valent per repartir il·lu-
sió i somriures arreu de la ciutat. 
Enguany, a la comitiva hi ha una 
comparsa nova, la comparsa dels 
xumets! Tots les nenes i els nens 
que ho desitgin podran regalar 
el xumet als Reis d’Orient, si les 
mares i els pares creuen que és el 

moment adequat.

Recorregut i horaris 
La Cavalcada començarà també 
mitja hora abans que l’any passat, 
a les 18 hores, a l’avinguda de 
Pius XII, cantonada amb la rambla 
de la Solidaritat, a Llefià. Aquests 

són, aproximadament, els horaris 
de pas previstos: Marquès de Sant 
Mori (18.15 h), Juan Valera (18.45 
h), Alfons XIII (19 h), Francesc 
Macià (19.15 h), Creu (19.30 h), 
Francesc Layret (plaça de la Vila 
19.45 h), Prim (20 h) i final del 
carrer d’en Prim (20.15 h).

ELS CARAMELS SERAN 
LLANÇATS AMB UNS 
CANONS

Enguany tornaran a ser les ca-
rrosses dolces, situades a la 
part del final de la comitiva, les 
encarregades de fer caure una 
gran pluja de caramels per a 
tothom. En total es repartiran 
unes cinc tones de caramels 
aptes per a celíacs, que es ‘dis-
pararan’ amb uns canons des 
de les carrosses. El pressupost 
d’aquesta Cavalcada 2018 és 
de 150.000 euros. Per escoltar 
les músiques que s’han creat 
per a la Cavalcada, descarregar 
i enviar la carta als reis, veure 
el recorregut que faran Ses 
Majestats i moltes coses més 
podeu consultar a: www.reis-
badalona.cat

professional a les espatlles, Rick 
Estrin & the Nightcats seran els 
responsables d’inaugurar el Blues 
i Ritmes d’enguany. Un festival 
en el qual tambés es podrà veure 
una de les figures del country, Jim 
Lauderdale, les grans veus gòspel 
de les Como Mamas, des de Mis-
sissipi, o l’exotisme eclèctic de 
Rachid Taha. James Hunter, una 
de les figures amb més pedigrí del 
rhythm & soul britànic, serà l’en-
carregat de tancar el cicle 2018. El 
tram final de temporada, ja durant 
la primavera, estarà esquitxat per 
obres tan esperades i aclamades 
com el primer tast de Federico 
Garcia Lorca per part d’Oriol Brog-
gi i La Perla 29, ‘Bodas de sangre’. 
També ‘Cyrano’, amb Lluís Homar, 
amb un repartiment de luxe i una 
composició musical a càrrec de 
Sílvia Pérez Cruz.
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