
Trasllat a 
Pep Ventura
El govern planteja portar els paradistes del Mercat Torner a una 
carpa provisional a la plaça Països Catalans aquest mandat
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Després de més de dues dècades reivindicant 
una reforma substancial, el Mercat Torner es 
troba aquest mandat amb una idea radical-
ment diferent a les que fins ara s’havien posat 
sobre la taula. La instal·lació, el mercat més 
gran de la ciutat i que data de la dècada de 
1920, es desgasta des de fa molt i els seus ve-
nedors denuncien l’estat d’obsolescència sota 
el qual treballen. La darrera proposta que van 
sentir va ser per part del govern del PP, abans 
de deixar l’alcaldia el 2015, que va arribar a 
presentar el disseny d’una reforma integral i 
modernitzada per valor d’uns sis milions d’eu-
ros. Ara, tres anys més tard, se’ls hi ha ofert un 
projecte nou: traslladar-se a la plaça dels Paï-
sos Catalans. El regidor de Promoció Econò-
mica, Àlex Mañas, explica que s’ha elaborat 
un estudi per valorar la viabilitat d’instal·lar 

El govern vol traslladar 
el Mercat Torner a la 
plaça de Pep Ventura
Es planteja instal·lar una carpa provisional per 
traslladar als paradistes abans que acabi el mandat

una carpa provisional a l’àmplia esplanada de 
Pep Ventura, semblant a la que ara ocupen els 
venedors del Mercat Maignon. I, de moment, 
sembla que seria una opció perfectament 
executable i que comptaria amb el beneplàcit 
dels comerciants. La regidoria ja ha exposat 
la idea a l’associació que reuneix la trentena 
de paradistes que resten a dia d’avui al Torner, 
tot i que encara de manera molt superficial. 
El projecte es troba en un punt encara molt 
embrionari, però l’estudi realitzat és suficient-
ment sòlid com per voler dur a terme el trasllat 
abans que acabi el mandat, assegura Mañas. 
Aquesta no és l’única sorpresa i novetat de la 
nova proposta. I és que, segons el regidor, la 
intenció no només seria que la instal·lació 
provisional fos a Països Catalans, sinó tam-
bé el nou emplaçament definitiu. El titular de 

1- Mercat Torner.  2- Mercat Maignon, Antiga Plaça Vella.  3- Mercat de Llefià.
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Comerç creu que reubicar el mercat a Pep Ventura 
seria molt positiu per a la dinamització de la seva 
activitat, i permetria, entre altres opcions, fer de 
l’actual espai del Torner una gran plaça porxada 
al cor del barri del Progrés. No obstant, això se-
ria no més que una hipòtesi, ja que seria un pas 
que s’hauria de madurar molt i executar el proper 
mandat, com a molt aviat. Els paradistes del Tor-
ner veuen amb molt bons ulls un hipotètic trasllat 
a Pep Ventura, però després de diferents prome-
ses i projectes es mostren molt escèptics. Han 
perdut un 25% de comerços els darrers quatre o 
cinc anys, i avisen que el ritme continuarà baixant 
si l’Ajuntament no reacciona. La informació que 
existeix sobre aquesta nova idea és poca, ja que 
es va començar a parlar fa un o dos messos, i es-
peren saber-ne més properament abans de poder 
fer una valoració sòlida.

Replantejar el projecte 
del Maignon si Mercasa 
no compleix

Mentrestant, el temps ha anat transcorrent 
per a la resta de mercats, on també hi ha 
fronts oberts. El Maignon, que el mandat 
passat semblava ser el que tenia el seu futur 
més encarrilat, continua exactament igual 
que fa tres anys. El govern del PP va arribar 
a aprovar un contracte amb Mercasa, que va 
dissenyar un projecte per convertir la Plaça 
Vella en una instal·lació moderna amb espai 
degustació. Des de llavors, l’únic moviment 
es va produir la primavera de 2015, quan es 
va enderrocar tot l’interior de l’antic mercat i 
es va extreure tota la runa, per deixar un es-
pai buit on només es conserva la façana tra-
dicional. El govern assegura que ha insistit 
a Mercasa en diferents ocasions durant el 
present mandat, però que no hi ha hagut 

cap actuació. A finals de 2017, en aquest 
sentit, l’Ajuntament va iniciar el procedi-
ment administratiu per requerir formalment 
que Mercasa, empresa pública que es troba 
sota investigació per indicis de corrupció, 
es faci responsable de projecte. Si no re-
ben resposta, explica Mañas, es donarà un 
incompliment de contracte i l’Ajuntament 
prendrà el control. Arribats a aquest punt, 
avança, la proposta seria redimensionar el 
projecte per fer-lo més assequible i realista, 
diu, tal i com reclamaven els paradistes en 
el seu moment. Com tot plegat suposaria 
dilatar encara més el trasllat final, el Con-
sistori executaria obres de millora a l’actual 
carpa provisional per allargar la seva vida 
útil.

2

El projecte que també porta més d’una 
dècada bloquejat és el de la reforma del 
Mercat de Llefià. De fet, va arribar a sortir 
a concurs, tot i que malauradament va 
quedar desert. Ara, la regidoria elabora 
un nou estudi econòmic per actualitzar 
les dades de l’anterior projecte, que ja 
havien quedat desfasades, apunta Ma-
ñas. La idea és poder tornar a licitar la 
reforma durant aquest 2018, en unes 
condicions semblant, amb un operador 

Nou intent per tornar 
a treure a concurs les 
obres del Mercat de Llefià

de supermercat que doni suport econò-
mic a la construcció. També es mostren 
escèptics i quasi frustrats els venedors de 
Llefià. Admeten que el govern és acces-
sible i que la comunicació és fluida, però 
veuen que el mandat arriba al seu final 
poc a poc i que la realitat és que l’edifici 
continua igual de malmès, sense avançar 
cap a la reforma. A dia d’avui queden 
menys d’una vintena de parades, i perden 
clientela progressivament.

3
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L’Ajuntament recorrerà la sentència i continuarà inspeccionant pisos buits

L’Ajuntament de Badalona va apro-
var fa mesos una nova ordenança 
municipal per facilitar la inspecció 
de pisos buits a la ciutat i cobrar 
una taxa d’uns 600 euros a aquells 
que portessin més de dos anys 
en desús. El govern va posar en 
marxa aquesta iniciativa amb 
l’objectiu de fer aflorar habitatges 
desocupats de grans tenidors, bà-
sicament, que poguessin arribar a 
ser objecte de lloguer social.
Ara, el Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya ha suspès aques-
ta ordenança i ha tombat el cobra-
ment de la taxa, segons ha explicat 
el govern local, que s’ha mostrat 
molt indignat amb la decisió. “Es 
tracta d’una mostra més de limi-
tació de l’autonomia local i de les 
eines per afavorir la població”, ha 
etzibat l’alcaldessa Dolors Sabater.
La tasca d’inspecció de pisos buits 
és una actuació lenta i que supo-

El TSJC suspèn la taxa que Badalona va aprovar 
per cobrar als grans propietaris amb pisos buits

sa molts tràmits administratius 
i, per tant, una notable despesa 
en recursos humans municipals. 
En aquest sentit, esclareixen els 
representants municipals, la taxa 
servia per pagar aquest esforç 
extra, encamint a enfortir el parc 

d’habitatge social de la ciutat. “No 
deixarem la inspecció de pisos, 
però ara la feina no la pagaran els 
culpables d’aquesta situació, que 
són els bancs, sinó la ciutadania”, 
ha remarcat el regidor d’Espais 
Públics, Francesc Duran.

Roda de premsa, aquest dijous

L’AJUNTAMENT HAVIA COMENÇAT 
A INSPECCIONAR 70 PISOS BUITS

Durant l’any de funcionament 
d’aquesta ordenança, el govern 
de Badalona havia iniciat expe-
dients d’inspecció a 70 pisos 
buits que es troben actualment 
en tràmit, i que podrien haver es-
tat susceptibles d’arribar a pagar 
la taxa. En cap cas, no obstant, 
s’havia arribat a girar cap paga-

ment, ja que són processos lents 
amb terminis marcats, recursos i 
al·legacions per ambdues parts. 
L’Ajuntament compta amb un 
llistat facilitat per l’Oficina Local 
de l’Habitatge que parlar d’uns 
1.200 pisos buits propietat de 
grans tenidors, la llista que el 
Consistori està examinant.

El regidor d’Urbanisme, Oriol 
Lladó, ja ha avançat que recorre-
ran la decisió, perquè hi ha mo-
tius jurídics i compromís polític. 
“És evident que la judicialització 
d’aquesta taxa per part de la Sa-
reb és una qüestió política, perquè 
l’import de la taxa li fa pessigolles. 
Un banc que, recordem, funciona 

gràcies al rescat amb diners pú-
blics”. Ara, diu Lladó, cal veure 
què passarà a altres municipis on 
s’havien aprovat taxes o ordenan-
ces similars. En qualsevol cas, 
afirma, les possibles sancions a 
pisos buits, arran dels expedients 
oberts, continuen sent possibles, 
ja que depenen d’una altra llei.

Del 12/01 al 18/01/2018Núm. 598
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L’Ajuntament treballa en l’adjudicació de les obres per uns 2 milions

L’Ajuntament de Badalona i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona inver-
tiran uns dos milions d’euros per 
millorar i modernitzar el polígon 
Badalona Sud. El projecte, que va 
ser anunciat l’estiu de 2016, preveu 

Les obres de millora del polígon sud 
arrencaran el primer trimestre de 2018

actuacions per renovar infraestruc-
tures i serveis i inclou accions de 
manteniment del polígon com la 
rehabilitació d’una part de l’asfaltat 
i la millora de la senyalització. Més 
d’un any després, el projecte es tro-

ba en la seva fase final de licitació, 
i des del govern esperen que les 
obres arrenquin aquest primer tri-
mestre d’any. A banda de reformes 
d’asfaltat i senyalització, també es 
faran actuacions “smart city”, com 

Badalona ha acabat el 2017 amb 
una notable baixada del nombre 
d’aturats. Durant el mes de desem-
bre, més de 200 veïns i veïnes, uns 
227 concretament, han sortit de les 
llistes de desocupació. A data 31 
de desembre, el nombre de parats 
a Badalona és de 14.619. En com-
paració interanual, les llistes d’atu-
rats de la ciutat s’ha reduït en 997 
persones, un 6,4%.
L’any 2017 ha finalitzat amb 
3.300.184 afiliacions a la Seguretat 
Social a Catalunya, el nombre més 
elevat en un mes de desembre des 
de 2007. Respecte del novembre, 
la xifra s’ha mantingut pràcticament 
estable (147 afiliacions més). 

BDN tanca 
l’any amb 
1.000 aturats 
menys 

Polígon de Badalona Sud

L’Ajuntament ha demanat aturar els treballs

Després de mesos de polèmiques 
aturades a l’entorn del Turó de l’En-
ric, on la Fundació Badalona Capaç 
i Mercadona van projectar inicial-
ment la construcció de la nova 
seu de l’entitat i un supermercat, 
uns treballs a la zona han tornat a 
aixecar polseguera. A principis de 

Unes exploracions al Turó de 
l’Enric encenen les alarmes 

Maquinària treballant aquesta setmana / Foto: Salvem Turó de l’Enric

setmana, unes màquines van co-
mençar a fer unes prospeccions de 
terres, i el sector que dona suport a 
la conservació del turó es va mobi-
litzar ràpidament per aturar les tas-
ques i demanar explicacions. L’Aju-
nament va esclarir que es tractaven 
d’unes tasques per fer un estudi 

Són algunes de les primeres actuacions del pla d’inversions municipal

Aquesta setmana han començat 
les obres de reurbanització del 
carrer d’Isaac Albéniz, al barri de 
la Salut, un projecte que suposarà 
la millora de la mobilitats dels i les 
vianants, entre el carrer d’Hipòlit 
Lázaro i l’avinguda de Caritg. Les 
actuacions inclouen la millora de la 
urbanització, l’ampliació de voreres 
mantenint els carrils de circulació 
i la col·locació de nous elements 
d’arbrat i enllumenat. Aquesta obra 
té un cost de 117.000 euros i una 
durada prevista de dos mesos.

Reurbanització del passatge 
Viñas
També aquesta setmana s’inicien 
les obres al passatge Viñas, al 
barri de Bufalà, per reobrir el pas 
de vehicles per aquest carrer cap 
al carrer Independència. Aquest 
projecte inclou la creació d’una 
plataforma única, donant prioritat 
al pas de vianants, i la construcció 

Comencen les reurbanitzacions als barris 
de La Salut, Bufalà, Mas Ram i Dalt la Vila

d’un mur de formigó i tancament 
metàl·lic al costat de la Masia Ca 
l’Andal. Aquesta actuació té un cost 
de 40.500 euros i una durada pre-
vista de dos mesos.

Pròximes actuacions al Mas 
Ram i a Dalt de la Vila
La propera setmana està previst 
l’inici de les obres de millora de la 
seguretat viària en l’accés a la urba-
nització de Mas Ram, a través del 

tran revaloritzar i potenciar l’es-
tructura medieval d’aquest carrer 
tan emblemàtic i únic situat al nucli 
històric de Badalona. Aquesta ac-
tuació té un cost de 211.000 euros i 
una durada prevista de cinc mesos. 
Aquestes actuacions estan inclo-
ses dins de la primera part del pla 

Obres a La Salut / F. Gómez

RESTAURACIÓ DE CAN MIRAVITGES

En els pròxims dies començaran 
els treballs per portar a terme la 
restauració de l’antiga capella de 
Can Miravitges, un espai que es 
troba molt deteriorat. L’objectiu és 
poder incorporar aquest espai a 
la visita de la masia preservant al 
màxim els seus elements arquitec-
tònics originals. La planta baixa, 
amb una superfície de 36,9 m2, es 
destinarà a la rebuda dels escolars 
de l’Escola de la Natura Angeleta 
Ferrer i altres visitants de l’edifici. 

Complementàriament s’hi faran 
explicacions sobre el Parc de la 
Serralada de Marina i el propi edi-
fici històric de Can Miravitges. Pel 
que fa a l’antic cor en planta altell, 
mantindrà la connexió funcional 
amb el pis principal de l’edifici i 
formarà part de l’itinerari de visita 
a l’edifici Can Miravitges i la sala 
de pintures d’Antoni Ros i Güell. 
Aquesta actuació té un cost de 
89.500 euros i una durada previs-
ta de tres mesos.

d’inversions de l’Ajuntament, que 
preveu la inversió de 18 milions 
d’euros per desenvolupar projectes 
de rehabilitació, reparació i recu-
peració de diversos espais públics, 
instal·lacions i equipaments amb 
problemes de manteniment de la 
ciutat. 

camí peatonal paral·lel a la carrete-
ra de la Conreria amb el municipi 
de Tiana. Una actuació de 105.000 
euros i una durada prevista d’un 
mes. A principis del mes de febrer 
també s’iniciaran les obres de reu-
rbanització del carrer de la Costa, 
entre els carrers del Temple i de 
Sant Sebastià, al barri de Dalt de la 
Vila, amb l’objectiu de restaurar-lo i 
millorar els serveis urbans públics 
d’aquest carrer. Les obres perme-

ara la instal.lació de fibra òptica i 
punts d’accés Wi-Fi, i de caràcter 
mediambiental, amb la millora de 
l’enllumenat públic amb tecnologia 
LED. El total de la inversió d’aquest 
projecte està cobert en un 30% 
per l’Ajuntament de Badalona i en 
un 70 %, per l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. Els carrers inclosos 
dins del pla de millora són l’avin-
guda Maresme, el carrer Indústria, 
el carrer Juli Galvez Brusson, el 
Passatge de Doplà, el Passatge 
Moixó i l’avinguda Alfons XII. El 
regidor de Promoció Econòmica, 
Àlex Mañas, es mostra molt satis-
fet perquè l’inici d’obres es pugui 
produir properament, ja que seran, 
assegura, les primeres obres de 
millora d’un polígon a Badalona 
després de dècades. El responsa-
ble avança que els treballs no són 
d’alta complexitat i que podrien 
estar enllestits en uns tres mesos.

geotècnic del subsòl, amb una lli-
cència concedida. No obstant, da-
vant el malestar despertat, va aturar 
les obres a l’espera de poder parlar 
amb el privat que les ha encarre-
gat. La reunió es produirà aquest 
divendres o la propera setmana, 
amb objecte de conèixer quina és 
la idea de l’empresa que hi pretén 
treballar. Des del govern, de mo-
ment, han preferit no fer trascendir 
qui hi ha darrera d’aquestes pros-
peccions. Recordem que aquesta 
part del Turó de l’Enric és privada. 
Tot i que el govern actual va tom-
bar el la modificació de PGM per 
poder construir espai comercial, i 
evitar l’arribada de Mercadona, la 
qualificació del terreny permet a 
dia d’avui poder fer un equipament 
sociosanitari.

L’Ajuntament de Badalona ha 
realitzat durant les darreres set-
manes diverses actuacions de 
millora i arranjament al parc de 
la Torrent de la Font de la ciu-
tat abans que, des del passat 1 
de gener, aquest indret situat en 
el llindar dels barris de Bufalà i 
Morera passés a ser gestionat 
per l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB). Malgrat el canvi 
en la gestió del parc, el consis-
tori seguirà efectuant actuacions 
de millora durant les setmanes 
vinents que encara resten pen-
dents. Les tasques d’adequació 
s’han efectuat tant a les zones 
verdes com als diferents ele-
ments de l’espai públic presents 
en el parc. En les àrees naturals 
s’ha escatat el paviment i s’han 
eliminat les males herbes, s’han 
regularitzat els xaragalls. Poste-

Millores al parc del 
Torrent de la Font abans 
de cedir-lo a l’AMB

riorment s’han estès i compac-
tat 150 tones de sauló sobre el 
terreny. Pel que fa la jardineria, 
s’ha fet una revisió i el manteni-
ment de tot el sistema de reg i 
s’han netejat les canals de terra.
D’altra banda, en les àrees de 
joc infantil s’han reposat els 
elements trencats, netejat les 
pintades i grafits existents i 
s’ha reposat el sauló que hi ha 
sota els jocs. En les àrees de 
gossos també s’han arreglat les 
tanques i portes i s’han renovat 
les papereres que no estaven en 
les condicions adequades. Les 
tasques realitzades s’han centrat 
també a millorar i adequar les 
fonts del parc, en la reparació 
de bancs, baranes i altres ele-
ments del mobiliari urbà i en la 
reordenació i redreçament de la 
senyalització present en l’indret. 
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Espais Públics ha preferit deixar passar unes setmanes perquè es refredés la situació

L’Ajuntament netejarà els cartells de carrers 
‘rebatejats’ després de la “voràgine” política

La mesura s’havia d’anar instaurant durant el 2017, però no hi ha hagut cap avenç

Comença el 2018 i, de moment, no 
hi ha ni rastre d’una de les accions 
probablement més rellevants del 
mandat que el govern va anunciar a 
principis de l’any passat. La intro-
ducció de zona verda de residents 
al districte 1 i la multiplicació de la 
zona blava per regular l’aparcament 
i el trànsit del Centre era una de les 

El govern frena la zona verda i reflexiona 
sobre el seu desplegament al Centre

propostes de major impacte pel que 
fa a mobilitat, però sembla que no 
serà ràpida. Tal i com va avançar el 
Diari de Badalona el passat febrer, 
la idea era que les primeres places 
regulades es comencessin a veure 
durante l’estiu, i que l’inici de 2018 
arribés amb la major part del nou 
sistema instaurat. Res més lluny de 

es tiren endavant aquest mandat 
i quines no. Per la seva comple-
xitat, en tant que aprovació d’una 
nova taxa, campanya informativa i 
de registre entre el veïnat i expe-
dició de les targetes de residents, 
es pot afirmar que difícilment hi 
haurà zona verda aquest mandat. 

El passeig Marítim és una de les zones incloses en el desplegament

LA PTP DEMANA NO SUPEDITAR LES MILLORES DE 
MOBILITAT A LA IMPLANTACIÓ DE LA ZONA VERDA

Des de la plataforma Promoció 
del Transport Públic del Bar-
celonès Nord, en aquest sentit, 
consideren que no es poden 
condicionar les millores de mo-
bilitat del districte primer al des-
plegament de la zona verda, i que 
hi ha mesures que s’han de posar 
en marxa de forma independent 

sense fer-les esperar. Alguns 
exemples són les implantacions 
del carril bici central que ha de 
creuar la ciutat, augmentar les 
places d’estacionament de mo-
tocicletes en calçada, pacificació 
de diferents carrers o treure els 
cotxes del tram de passeig Marí-
tim davant de Casagemes.

No obstant, no es descarten altres 
mesures com una hipotètica paci-
ficació del passeig Marítim entre 
la Donzella i Canyadó, de cara al 
proper estiu, o els primers passos 
per fer per a vianants el carrer de 
Francesc Layret. Res confirmat, en 
qualsevol cas.

Badalona, sobretot el seu cen-
tre, ha viscut uns mesos molt 
intensos a nivell de mobilització 
política des del mes d’octubre. 
Un moviment que ha derivat en 
moltes mostres visibles de po-
sicionaments independentistes, 
primer, i antiindependentistes, 
més recentment, com ara els ja 
famosos cartells per ‘rebatejar’ 
el nom d’alguns carrers, pintades 
o cartelleria en general. Aquesta 
setmana encara es podien veure 
alguns cartells enganxats sobre 
les plaques originals del noms 
dels carrers, com ara la que va 
canviar Canonge Baranera per 
Jordi Cuixart. També d’altres que 
han estat mig desenganxades 
però que encara són visibles. 
En qualsevol cas, des d’Espais 
Públics, regidoria encarregada 
de la neteja del mobiliari i la via 

pública, matisen que encara no 
s’ha dut a terme la neteja general, 
i que els cartells que han estat 
desenganxats no són pas per 
acció municipal. “Hem preferit 
deixar passar les eleccions i que 

es calmés una mica la voràgine 
política abans de fer una repas-
sada ordinària per treure com cal 
tots els cartells”, explica el res-
ponsable, Francesc Duran. Ara, 
després del Nadal, les brigades 

de neteja s’hi posaran i faran la 
neteja d’aquests elements, així 
com de les possibles pintades 
que s’hagin anat fent les darre-
res setmanes a mobiliari públic 
o edificis municipals, mitjançant 

la brigada de graffitis. Duran ar-
gumenta que no veien pragmà-
tic treure cartells o netejar els 
elements de forma immediata, 
perquè es podrien haver tornat 
a reproduir, atès els moments 
de tensió política, i s’haurien 
d’haver tornat a netejar. Pel que 
fa a l’alteració dels noms dels ca-
rrers, confirma que no han buscat 
responsables i que treuen ferro a 
l’afer, sempre i quan no es torni 
a produir. “Si veiem que torna a 
passar, ens preocuparem”, avisa. 
I és que, al capdavall, l’ordenança 
de civisme prohibeix manipular i 
alterar el mobiliari i elements 
urbans municipals.  Això sí, una 
hipotètica sanció o, com a mí-
nim, avís per part de la policia, és 
complicat, ja que es tracta d’actes 
els responsables dels quals s’han 
d’enxampar en el mateix moment.

la realitat, encara no s’ha vist ni una 
línia verda ni blava nova a l’asfalt. 
Després d’anunciar-hi i haver-ho 
parlat amb entitats i comerciants, 
el govern ha posat el fre a la inicia-
tiva. El regidor d’Espais Públics i 
Mobilitat, Francesc Duran, explica 
que s’estan replantejant les mesu-
res anunciades i valorant quines 

Cartells ‘rebatejats’ del Centre



11Javier Torres - redaccio@diaridebadalona.com actualitatactualitat10 Javier Torres - redaccio@diaridebadalona.com Núm. 598 Del 12/01 al 18/01/2018

El govern assegura que fa setmanes que treballa en la reclamació

El PSC de Badalona ha instat 
aquesta setmana al govern de Ba-
dalona a demandar a la Generalitat 
per demanar el deute relatiu al fi-
nançament de les escoles bressol 
que es va tallar l’any 2012. La pe-
tició arriba dies després de saber 
que el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha donat la 
raó a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, entre molts d’altres,  en 
la seva demanda perquè la Genera-
litat abonés la seva part de finança-
ment de les escoles bressol muni-
cipals que va deixar d’assumir des 
del curs 2012-2013. En concret, 
la sentència obliga l’administració 
autonòmica a pagar a l’Ajuntament 
d’Esplugues la quantitat d’1.300 
euros per alumne i curs. Els so-
cialistes consideren que es trac-
ta “d’una deixadesa de funcions 
alarmant” per part de l’executiu 
local.“Estem davant d’una mostra 

El PSC insta al govern a demandar a la Generalitat 
pel deute relatiu a les escoles bressol

Foto: Ajuntament

més de com el govern de Dolors 
Sabater no té cap problema per fer 
de crossa del procés sobiranista. 
És incapaç de preocupar-se per 
més de 3 milions d’euros que la 
Generalitat deu a l’Ajuntament de 

El dèficit podria arribar a fregar els 200 alumnes d’aquí a dos cursos, segons FAMPAS

La comunitat educativa de Bada-
lona té un problema amb les pla-
ces de secundària als centres pú-
blics des de fa alguns anys, i que 
augmentarà durant els propers 
cursos. Així ho alerta la Federació 

Badalona experimentarà una creixent manca 
de places de secundària els propers anys

d’Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes de Badalona (FAM-
PAS), que ha elaborat un càlcul 
aproximat de l’evolució que es 
preveu, i que pot derivar en una 
important manca d’espai als ins-

Foto d’arxiu

tituts públics del municipi.vEl 
present curs, la mancança podia 
arribar al mig centenar d’alum-
nes, ja que l’oferta real de places 
per a la preinscripció durant el 
curs 2017-18 era de 1.218, men-

Badalona només en matèria d’es-
coles bressol”, etziba el president 
del grup municipal, Àlex Pastor. En 
aquest sentit, demanen la compa-
reixença de l’alcaldessa i la regido-
ra d’Educació, Laia Sabater.

L’afluència ha augmentat aquest segon any a l’espai lúdic

Èxit per segon any consecutiu de la pista 
de gel instal·lada al centre parroquial Sant 
Josep. La iniciativa, que va començar fa 
dos hiverns, s’ha tornat a repetir aquest 

Prop de 10.000 persones han passat 
per la pista de gel del Sant Josep

2017, i des de la primera setmana de des-
embre fins el passat cap de setmana ha 
estat rebent famílies i col·lectius tots els 
dies. Els responsables de la pista xifran 

en prop de 10.000 persones el nombre 
de nens, nenes i adults que s’han calçat 
els patins aquest Nadal, per sobre de les 
8.000 del passat any. A banda de ciuta-
dans i ciutadanes a títol particular que 
podien acudir a l’equipament a passar 
una bona estona, l’organització ha col·la-
borat amb diferents entitats i iniciatives 
socials, que hi han pogut patinar de ma-
nera gratuïta o a preus reduïts. Entre les 
associacions que han patinat aquest Na-
dal, destaquen l’Ateneu de Sant Roc o el 
CRAE de Maria Assumpta, i també de fora 
de Badalona, com Cáritas i Suara Coo-
perativa o el Centre d’Acollida Mas Pins 
de Molins de Rei. Recordem que l’acord 
amb la pista de gel ajuda a les reformes 
del centre parroquial, com les que s’han 
fet aquest 2017.  Enguany, a més, s’han 
pogut recollir fons per a la iniciativa so-
cial Folre de Badalona. L’espai, situat a la 
reformada pista patinatge de Sant Josep, 
té previst continuar obrint els propers 
nadals.

Pista de gel, aquest Nadal

Un any més, la campanya Cap infant sense 
joguina ha tornat a ser un èxit a Badalona. 
Gràcies a la solidaritat de la ciutadania, 
aquest Nadal, més de 400 famílies han 
rebut lots de joguines, fet que suposa que 
prop de mil infants de Badalona s’hagin be-
neficiat de la campanya.  La campanya es fa 
extensiva a institucions de caràcter social i 
solidari, a infants en tractament a l’Hospital 
Germans Trias i Pujol i a l’Institut Guttmann 
i també a les residències de gent gran pú-
bliques. Aquest fet permet que el total apro-
ximat de beneficiaris de la campanya superi 
les 1.600 persones

Les joguines 
solidàries 
arriben a un 
miler de nens

Entrega de joguines / Ajuntament

tre que la previsió d’estudiants 
pujava fins als 1.271. Aquesta 
diferència podria augmentar els 
dos propers cursos: fins a 150 
el proper any, i a 180 el proper. 
El curs 2019-2020, en aquest 
sentit, seria el pic màxim de falta 
de places. Les zones educatives 
amb major número d’alumnat 
sense plaça serien la zona 1 (La 
Salut), la zona 2 (Llefià) i la zona 
4 (Centre).vEls càculs de la Fe-
deració s’han elaborat en base 
a l’informe municipal d’escola-
rització del curs 2017-2018 i de 
la Comissió de Garanties d’Ad-
missió. S’ha tingut en compte 
la previsió d’ampliacions d’una 
línia (30 alumnes) a l’Institut Ba-
rres i Ones, que actualment ja te 
mòduls, i a l’Institut La Llauna, 

amb les obres de la tercera planta 
acabades. També s’han comptat 
dues línies a l’Institut Ca l’Arnús, 
malgrat que actualment l’alumnat 
de la primera promoció d’aquest 
centre està escolaritzat en aules 
de l’escola Lola Anglada i, de mo-
ment, es desconeix la planificació 
de la Generalitat al respecte. Des 
de FAMPAS Badalona, fan una 
crida a col·laborar de forma zo-
nal entre les diferents AMPA dels 
centres de primària i secundària 
afectades, per tal de poder arribar 
a un consens en la manera més 
efectiva i desitjada de resoldre el 
problema. D’altra banda, subrat-
llen la manca de previsió per part 
d’Ensenyament quant a l’adequa-
ció i a la construcció necessàries 
per assolir aquesta garantia. 

L’AJUNTAMENT RECLAMARÀ UNS 2,5 MILIONS 
I PORTARÀ LA QÜESTIÓ AL PLE

Des del govern asseguren que 
la regidoria d’Educació va ini-
ciar “fa unes setmanes els con-
tactes amb altres ajuntaments 
per coordinar la reclamació, i 
que s’ha elaborat un estudi per 
determinar quina quantitat ha 
deixat de percebre Badalona des 
de la legislatura passada, una 
xifra que ascendiria a uns  2,5 
milions d’euros.
El govern ja ha avançat que els 
tres grups del tripartit portaran 
aquesta qüestió al ple muni-
cipal de gener per aconseguir 
el màxim consens i enfortir “la 
posició negociadora en el pro-
cés de reclamació”. Tanmateix, 
la responsable de l’àmbit, Laia 

Sabater, recorda que aquest 
mandat s’ha introduït la tarifa-
ció social a les escoles bressol 
municipals, que enguany s’ha 
ampliat al servei de menjador. 
Una mesura que, apunta, ha 
contrarestat l’increment del PP 
d’Albiol el darrer mandat, quan 
les escoles bressol van deixar 
d’omplir les places, afirma.
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Mor el president de l’associació de veïns als 67 anys a causa d’una malaltia

El passat 4 de gener ens va deixar 
el president de l’Associació de 
Veïns de Sant Joan de Llefià ‘Alto 
de los Pinos’ a l’edat dels 67 anys 
a causa d’una malaltia. Una per-
sona implicada pel seu barri i els 
seus veïns, ja que dedicava pràcti-
cament tota la seva vida en trobar 
solucions a tots els problemes 
socials, d’incivisme i de via pú-
blica, però també en participar en 
projectes d’urbanització i fomentar 
la cultura amb les festes del barri 
a la plaça de la Pipa i la tradicio-
nal Cavalcada de Reis amb cavalls 
pels carrers del barri.
Juan Ruiz era el soci número 1 i 
un dels fundadors de l’entitat i va 
ser president durant una vintena 
d’anys fins a l’actualitat. Una as-
sociació que el recordarà com una 

Ens diu adéu Juan Ruiz, una de les persones 
més actives del barri de Sant Joan de Llefià

Foto: AV Sant Joan de Llefià ‘Alto de los Pinos’

persona tossuda, però no ranco-
rosa, i que la seva debilitat era la 

Per fiançar l’acompanyament socioeducatiu

En el marc del moviment social 
#GivingTuesday, celebrat del 15 
al 30 de novembre del 2017, la 
Fundació Salut Alta va obrir una 
guardiola a través de la seva pà-
gina web  per assolir el repte de 
3.000 euros per finançar el treball 
d’acompanyament socioeducatiu 
que cada setmana els educadors 
i educadores de l’entitat duen 

La Fundació Salut Alta 
recapta 3.000 euros

a terme a més de 120 infants i 
adolescents i a les seves famílies 
del barri de La Salut.  Un treball 
que es materialitza en l’àmbit in-
dividual, grupal, familiar i comu-
nitari, seguint un procés definit i 
caminant cap a unes fites deter-
minades. Finalment la campanya 
va aconseguir el 98% de l’objec-
tiu, és a dir, 2.995 euros, sumant 

Foto: Fundació Salut Alta Foto: Bernat Borràs

La Federació d’Associacions de 
Veïns de Badalona (FAVB) fa una 
crida a la mobilització veïnal de 
cara el pròxim dissabte, 20 de 
gener, per reclamar la unió dels 
tramvies per la Diagonal de Bar-
celona i millores d’aquest servei 
públic, que afecta a nou municipis 
de l’àrea metropolitana, entre les 
quals Badalona. Després de més 

d’una dècada de servei de tram-
via, les diverses entitats veïnals 
reclamen també un transport més 
sostenible, democràtic, eficient i 
públic. Per als veïns de Badalona, 
s’ha convocat una trobada a les 
11 del matí a la parada de Glòries 
per arribar a les 12 del migdia a la 
plaça Verdaguer, on es realitzaran 
diversos actes.

La FAVB 
se suma a la unió 
de tramvies

les contribucions de més de 35 
donants. Una campanya que va 
estar recolzada per una vintena 
de cares conegudes com a Òscar 
Dalmau, Àngel Llàcer, Quim Mas-
ferrer, Quim Morales, la Tresca i 
la Verdesca, i el badaloní Tomàs 
Molina. 

Procés d’acompanyament
Concretament les persones que 
passen per aquest projecte reben 
un vincle de confiança, respecte 
i estima entre els professionals 
de la Fundació Salut Alta i són 
sotmeses en un procés de creixe-
ment i de participació, amb la 
finalitat que els infants, adoles-
cents i les famílies surtin de l’en-
titat amb oportunitats de futur i 
ser agents actius de canvi en una 
societat més justa i més cohesio-
nada. D’altra banda, el #Giving-
Tuesday és un moviment global 
que vol incentivar i multiplicar les 
bones accions de les persones.

felicitat dels nens i les nenes. Per 
la seva part, l’actual junta directiva 

matindrà la ruta que Ruiz hagués 
volgut continuar, però celebraran 

unes eleccions el pròxim mes de 
març, on més de 200 socis esco-
lliran una nova junta amb un nou 
president o presidenta. A més de 
l’activisme social, Juan Ruiz va  
impulsar activitats a l’associació 
com sevillanes, tallers de manua-
litats, informàtica, aikido i ball de 
saló, entre altres.
 
Cavalcada en memòria
Destacar que la Cavalcada de Reis 
de Sant Joan de Llefià, en el qual 
es va retre homenatge al president 
amb un minut de silenci, es va ce-
lebrar per petició pròpia de  Ruiz 
abans d’acomiadar-se. També, 
l’entitat no descarta fer memòria 
a Ruiz en els pròxims esdeve-
niments, com són les festes del 
barri.

El projecte compta amb gent com Estopa, Dani Mateo, Carlos Latre o Santiago Segura

No hi ha res més màgic que in-
tentar ajudar a aquells que més 
ho necessiten, i això ho saben 
bé l’Esther, de Badalona, la Lara i 
l’Oriol, tres companys de feina del 
món del doblatge que han engegat 
ChasCar, una iniciativa solidària 
per lluitar contra el càncer infantil. 
Es tracta d’una organització sen-
se ànim de lucre que ha obert un 
canal de Youtube a través del qual 
aconseguir un rèdit econòmic que 
puguin destinar al projece amb el 
que l’Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona vol construir un centre 
de càncer pediàtric.
Com fer-ho? A través de contactes 
i coneguts, van començar a parlar 
amb persones famoses de diferents 
àmbits amb les que graven escenes 
dins d’un cotxe. Una idea semblant 
al karaoke que el presentador nor-
damericà James Corden posa en 
pràctica en el seu ‘The Late Late 

Famosos dins d’un cotxe per lluitar contra 
el càncer infantil: coneix la iniciativa ChasCar

Show’. De moment, han gravat fins 
a 14 vídeos, amb persones com 
Carlos Latre, Dani Mateo, els Esto-
pa, Noemí Galera.
El canal de Youtube es diu ‘Chascar 
org’, i en pocs dies ja compta amb 
més d’un miler de subscriptors, 
sota el lema “#paralosvalientes”. 
De moment, de fet, només hi ha 
dos vídeos penjats: el tràiler que 
explica per sobre la idea, i que ja 

podran començar a reunir diners 
per visualitzacions, sense comptar 
la potencial publicitat. “L’objectiu és 
intentar fer virals aquests vídeos”.
De retruc, l’altre gran objectiu és 
donar a conèixer el projecte del 
Sant Joan de Déu, i que més per-
sones s’hi impliquin, ajudin o facin 
donacions. Per això també volen fer 
molta difusió a través de les seves 
xarxes socials. “Moure tot això per 

Les impulsores del projecte amb els Estopa

les xarxes i Internet és el que més 
ens costa perquè no  som experts, 
però n’estem aprenent”, riu l’Esther.
La resposta de tothom amb qui 
han contactat, explica, és positiva. 
“Ningú ens ha dit que no”. Gràcies 
a l’efecte crida i del boca-orella, van 
arribant poc a poc a més persones 
que es mostren encantades de par-
ticipar, i amb les que només s’ha de 
quadrar agendes. “Ara volem anar 
a Madrid, on tenim pensat gravar 
amb gent com Santiago Segura o 
Mario Vaquerizo, però hem d’inten-
tar quadrar-ho bé perquè nosaltres 
tenim la nostra feina i no ès fàcil”.
De moment, l’Esther prefereix no 
avançar tots els noms que aniran 
sortint als vídeos, ja que cada set-
mana faran un concurs perquè els 
seguidors intentin endevinar qui és 
el famòs del vídeo de la setmana. 
Així que, qui ho vulgui saber, haurà 
de seguir ChasCar de prop.

l’han vist més de 10.000 perso-
nes, i el del primer protagonsita, 
el Mago Pop, que va ser penjat 
aquest dilluns.
Els responsables del projecte, de 
moment, penjaran un vídeo cada 
dilluns al vespre, i el simple fet 
de reproduir-los ajudarà a recaptar 
fons per a la construcció del centre 
de càncer infantil. I és que, explica 
l’Esther, a partir de 10.000 visites, 
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EDITORIAL

La mà que bressola
política “social” va significar el trencament 
de l’acord segons el qual Generalitat, Ajun-
tament i famílies havien d’assumir, a parts 
iguals, el cost de funcionament d’aquests 
equipaments. És a dir, un terç cadascú. 
Ara, el TSJC dona la raó als ajuntaments 
que al seu moment van decidir presentar 
denúncies per aquest incompliment de la 
Generalitat. I les xifres no són gens men-
yspreables, ja que es parla en termes de 
milions d’euros.
A Badalona, però, no hi ha cap denúncia 
presentada. I l’aleshores alcalde, del PP, 
amb el suport del grup municipal de CiU, 
va decidir no augmentar la partida pres-
supostària. Així, va traspassar íntegrament 

el cost de la retallada a la butxaca de les 
famílies, incrementant en un 44% la quo-
ta mensual a aportar a les Escoles Bressol 
Municipals. Aquesta situació no va canviar 
fins el passat curs 2016-17, quan el nou 
govern va posar en marxa el model de ta-
rifació social del que gaudim en aquests 
moments.
Per tant, tot i que és d’agrair que es reco-
negui que el soroll d’aquelles protestes era 
necessari, cal anar per feina! Ja hem incor-
porat una nova accepció del terme cassola-
da al nostre diccionari, però en aquest tema 
no ens cal més soroll! No ens cal que nin-
gú s’ofereixi de manera exhibicionista per a 
ésser la mà que bressola si, mentre ho fa, 

aquesta li tremola plena de dits neguitosos 
per a bordar retrets a les xarxes socials.
Si tothom hi està d’acord, (que hi estem, 
no?), doncs dediquem tota la nostra ener-
gia a confeccionar una estratègia conjunta. 
Quantifiquem els imports exactes a recla-
mar, per poder rescabalar tant les arques 
de l’Ajuntament com les butxaques de les 
famílies. Iniciem les accions necessàries. 
Informem i treballem. Treballem. Així, si 
finalment la nostra feina té èxit i hi arriba el 
moment d’atribuir-se mèrits, ho fem a parts 
iguals.
I, el més aviat possible, remunicipalitzem! 
(Remunicipalitzar és un verb que proposo 
com a neologisme pel 2018).

Resulta que, per a variar, ens hi arriben 
bones notícies des dels tribunals. Bones 
notícies per als qui, l’any 2012, denun-
ciàvem sorollosament la decisió de la 
Generalitat de retallar de manera molt 
significativa l’aportació per alumne/curs a 
les Escoles Bressol. L’aplicació d’aquesta 
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David Guerrero Férriz
President FAMPAS Badalona
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Bilbao, punt d’inflexió imprescindible  

El primer quart ho esberla tot 
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DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Diego Ocampo

RETAbet BILBAO 
Entrenador: Veljko Mrsic

DEJAN TODOROVIC
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SHANE HAMMINK

M.  GLADNESS DEVIN THOMAS
Vidal i Jordan, peces clau per guanyar a Bilbao.  / D. Grau- CJB

Wayns, davant Campazzo / D. Grau-CJB 

Últim desplaçament de la primera 
volta a la pista d’un rival directe. 
El Bilbao també lluita per fugir de 
les darreres places de la classifi-
cació, amb una victòria més (5-
10) que els verd-i-negres (4-11), 
i això converteix el duel en una 
final per als dos equips. 
El Divina Joventut necessita re-

accionar. La derrota a casa amb 
el Burgos va esquerdar la con-
fiança de l’equip i s’ha convertit 
en un punt d’inflexió negatiu, que 
s’ha traduït amb quatre desfetes 
consecutives. Sens dubte, però, 
la més dolorosa va ser la de la 
pista de l’Estudiantes, en un partit 
que els de Diego Ocampo tenien 

quasi al sarró en el tercer quart. 
Un nou cop que ha agreujat l’es-
tat anímic del grup. Una victòria 
és el millor remei per començar 
a refer l’autoconfiança. El Bilbao 
també arrossega dubtes i cal 
aprofitar l’oportunitat per intentar 
capgirar la tendència.  
Els bascos van encetar la tempo-

rada sota el timó de l’exverd-i-ne-
gre Carles Duran, però els mals 
resultats van acabar amb la seva 
sortida del  club el passat no-
vembre. Veljko Mrsic l’ha subs-
tituït a la banqueta, però l’equip 
no ha remuntat  (2 victòries i 4 
derrotes amb el tècnic croat). La 
Penya, però, es toparà amb un 

equip farcit de veterans que se 
les saben totes, com Àlex Mumb-
rú, Axel Hervelle o Javi Salgado, 
a més d’un altre vell conegut, 
Pere Tomàs. Compte també amb 
el pivot Devin Thomas, fitxat al 
novembre, que s’està erigint en 
una de les referències del conjunt 
basc (13,5 de valoració).

Causeur (10), Campazzo (8), Yusta (18), Tavares (8), 
Thompkins (11) -cinc inicial-, Randle (6), Rudy Fer-
nández (6), Radoncic (2), Doncic (7), Maciulis (-), Fe-
lipe Reyes (8) i Taylor (-).  

84

Xabi López-Arostegui (-), Sergi Vidal (5), Kulvietis (7), 
Wayns (22), Jordan (13) -cinc inicial-, Neno Dimitri-
jevic (4), Birgander (-), Albert Ventura (5), Gielo (4) i 
Patrick Richard (6). 

REAL MADRID
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DIVINA JOVENTUT 

Sense opció. El Madrid es va passejar per 
l’Olímpic, en un partit marcat pel primer 
quart abassegador dels blancs (6-26). 
Les xifres dels primers deu minuts són de 
les que fan mal. La Penya va sortir amb 
por i intimidada per Tavares, fiant-t’ho tot 
al llançament exterior. Va tenir tirs clars, 
però els va fallar i l’equip es va desmuntar 
(3/19 tirs de camp, amb 0/7 triples). El -6 
de valoració global dels verd-i-negres en 
aquest primer quart ho diu tot d’un equip 
sense confiança, tocat encara pel cop rebut 
contra l’Estudiantes. 
Només en el segon quart, quan els blancs 
han abaixat una mica les revolucions, els 
verd-i-negres van aturar momentàniament 
la sagnia (26-39).  En la represa Maalik 
Wayns (autor de 22 punts), va dur un bri 

d’esperança  (36-44), però un parcial de 
2-16 va restablir l’hegemonia blanca.      

Resultats darrera jornada

Unicaja - Monbus Obradoiro                 96-76

Morabanc Andorra  - San Pablo                          91-99

Betis Eplus - Barça Lassa      82-89

Montakit Fuenla  - UCAM Múrcia 88-86

Divina Joventut - Real Madrid 66-84   

Tecnyconta S.  -  Movistar Estudiantes 102-97

Herbalife GC -  RETAbet Bilbao                   90-85

Delteco GBC - Iberostar Tenerife  89-70

Baskonia - València Basket  78-74

Propera jornada

 València Basket - Tecnyconta S.

 Monbus Obradoiro  -  Delteco GBC

 San Pablo Burgos  -  Betis Eplus

 RETAbet Bilbao  -  Divina Joventut

  UCAM Múrcia  -  Herbalife G. Canària 

 Movistar Estudiantes -  Morabanc Andorra

 Real Madrid  - Montakit Fuenla   

 Barça Lassa  - Unicaja   

 Iberostar Tenerife - Baskonia  

  Equip  G P

 1 Real Madrid 14 1

 2  Barça Lassa 11 4

 3 Montakit Fuenla 11 4

 4  València Basket 10 5

 5  Baskonia 9 6

 6  Herbalife G. Canària 9 6

 7 Unicaja 8 7

   8  Iberostar Tenerife 8 7

 9  Morabanc Andorra 7 8

10     UCAM Múrcia 7 8

 11     Monbus Obradoiro 7 8

 12    Delteco GBC 6 9

 13    Movistar Estudiantes 6 9

 14    Tecnyconta Saragossa 5 10

 15    RETAbet Bilbao 5 10

16  Divina Joventut 4 11

17  San Pablo Burgos 4 11

 18    Betis Eplus           4           11

ClassificacióSom el bressol 

El passat diumenge, el Joventut va pro-
clamar-se campió per cinquena vegada 
(84’, 85’, 03’, 13’ i 18’) del prestigiós 
Torneig Junior de L’Hospitalet. L’equip 
que dirigeix Dani Miret va imposar-se al 
Barça a la final i lluitarà al mes de Maig 

a Belgrad per conquerir l’Eurolliga. L’únic 
cop que la Penya ha aconseguit aquesta 
fita va ser el curs 2012-2013, a Londres, 
amb Alberto Abalde com a MVP en una 
altra final davant els blaugrana.
Parlar d’aquest esdeveniment nadalenc 
és fer-ho d’un viver d’extraordinaris ta-
lents. En clau verd-i-negre és rememo-
rar els temps de Juanan Morales, Car-
les Ruf, Tomàs Jofresa o Ferran López. 
També de Ricky Rubio o Rudy Fernández, 
entre d’altres. Des de fa uns dies, José 
Nogués i Abalde tenen successors. Els 
Dídac Cuevas, Arturs Zagars, Aleix Haro, 

Arnau Parrado, Joel Parra i companyia, 
formen un conjunt equilibrat, talentós i 
altament competitiu. Sense oblidar a Pep 
Busquets i Pol Molins, ja en dinàmica de 
primer equip juntament amb Parra, que 
l’any passat van ser sotscampions d’Es-
panya.
La lògica convida a pensar que no tots 
acabaran esclatant però el club haurà de 
trobar l’equilibri i el timming adequat 
per gestionar tot aquest talent que en 
breu començarà a picar la porta. Aquest 
títol és una prova més de que la pedrera 
continua sent productiva. D’això no hi ha 

dubtes: 14 dels 18 equips de l’actual 
ACB tenen –com a mínim- un jugador 
format a la Penya. A curt o mig termini, 
¿serà suficient per arribar a nodrir l’eix 
d’un Primer Equip en perill? Per des-
gràcia, la pressió econòmica obliga any 
rere any a una producció cada vegada 
més ràpida d’uns jugadors als quals 
cada cop gaudim menys. Per sort sem-
bla que el talent no s’esgota. I que no ho 
faci mai. El Basket Base és l’actiu més 
valuós, el símbol i l’esperança d’una 
entitat en lluita per la supervivència a 
l’elit. Enhorabona nois!

Cap concessió a l’incivisme  
Primer va ser “rebatejar” alguns carrers de la ciutat 
amb els noms dels líders independentistes que són 
a la presó i més tard amb el nom de “Tabarnia”. L’alta 
mobilització política dels darrers mesos ha deixat 
petjada en molts carrers de la ciutat, farcits de pin-
tades i cartells. El canvi de nom de carrers, però, 
suposa entrar en el terreny de l’incivisme, i aquí cal 
ser inflexibles. Una cosa és la legítima reivindicació 
política i l’altre alterar o manipular la retolació dels 

carrers o mobiliari o elements urbans municipals, un fet 
prohibit per les ordenances municipals. 
Aquesta setmana encara es podien veure alguns cartells 
enganxats sobre les plaques originals del noms dels ca-
rrers, com ara la que va canviar Canonge Baranera per 
Jordi Cuixart. També d’altres han estat mig desenganxa-
des i ara no es pot ni llegir quin carrer és. Per a molts 
badalonins que coneixen perfectament la ciutat això no 
pot suposar un greu inconvenient, però si per gent que ve 

de fora, per transportistes o missatgers. 
És evident que és molt difícil trobar els autors si no 
se’ls enxampa in fraganti per poder sancionar-los, però 
si que cal exigir al consistori que estigui amatent da-
vant d’accions d’aquest tipus. I sobretot, que la nor-
malitat en la retolació es restableixi immediatament. El 
consistori ha preferit deixar passar les eleccions, però 
ja és hora de posar-hi remei. No hi pot haver permissi-
vitat amb l’incivisme. 

Dani Fernández (@_DaniFernandez)

Periodista esportiu 
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NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER

1- Jaime Fernandez, 
Doncic, Heurtel
2- Schilb, Ponitka, 
Eriksson, Landesberg
3-Shengeila, Jerome, 
Norel, Dubljevic

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 15
1º 15 x Quart  Xevo (Badalona)  203,00 
2º Seremos Campeones😂  balaguera (Almansa)  194,00
3º PENYA CANET 2  gutvil98 (Canet de Mar)  192,00
...............................................................................................................

66º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  156,40

Lliga (general)
1º Penyacrack3  manel14penya (Badalona)  2.836,40 
2º Oh men!  smarti (Badalona)  2.793,40 
3º DRAMA  RAMONRIVALDO (Santa Coloma)  2.789,00
...............................................................................................................

14º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  2.671,80

Equip  del Diari

Joel Parra, al servei de l’equip per ser campions
Hi ha estrelles que ho són perquè són capaces 
de fer millor el seu equip. L’exemple més clar 
va ser el de Joel Parra en aquest torneig júnior 
d’Hospitalet que va tornar a portar a primera 
escena europea el bàsquet base de la Penya. 
El jugador  va acabar amb 8 punts, 7 rebots i 
9 de valoració, lluny dels 28 de valoració de 
l’MVP Parrado. Però a ell li era igual si l’equip 
enlaire el títol. Parra és un tio llest a la pista, 
intel·ligent a l’hora de valorar on vol arribar i 
abans de la final, amb les estadístiques que 
havia fet (17 punts, 10 rebots i 21 de valoració 

contra Gran Canària, 23+6+28 contra Virtus 
Bolonya i 18+5+20 contra Hospitalet) ja l’ha-
via portat a ser en el cinc ideal del torneig. Per 
tan, doble objectiu aconseguit. I subratllar 
sobretot el què és la definició d’equip que ha 
estat el júnior de Dani Miret, amb cinc júniors 
encara de primer any i amb una base forjada 
des de fa molts anys amb Didac Cuevas com 
a alma mater i al seu costat Parrado, Singes, 
Jaime, Aro..., amb la mala sort de l’encara le-
sionat Barros i amb joves que s’apunten a la 
festa com Zagars i Vinicius.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Núm. 598 Del 12/01 al 18/01/2018

L’Olímpic va fer goig contra el Madrid. / CJB

al partit contra l’UCAM Múrcia, que tancarà 
la primera volta, amb entrades a preus espe-
cials des de 8,59€euros per agrair el suport 
de l’afició. El matx contra els murcians, que 
també serà clau en l’objectiu de sortir de la 
zona perillosa de la classificació, es jugarà 
el diumenge 21 de gener a les 18.30h, horari 
unificat per decidir els darrers classificats per 
a la copa. 

Les graderies de l’Olímpic van fer goig per 
primer cop aquesta temporada. La visita del 
Real Madrid va ser un èxit d’assistència, tam-
bé cal dir que amb  una forta presència d’afi-
cionats de l’equip blanc,  que es va traduir 
en la millor entrada de la temporada, 8.597 
espectadors (es van obrir fins i tot zones de la 
graderia superior). Arran d’aquest fet, el club 
ha llançat una promoció per als socis de cara 

8.597 espectadors,
millor entrada del curs
Promoció per omplir també contra el Múrcia

 El que passi a Bilbao i contra el Múrcia, clau per activar o no l’arribada d’algun fitxatge

Els darrers mals resultats del Divina Joven-
tut han tornar a reobrir el debat sobre si cal 
reforçar la plantilla. De moment el club no 
s’ha plantejat obertament i de forma oficial 
incorporar cap més jugador. Hi ha confiança 
absoluta en la feina de Diego Ocampo i de 
la plantilla per redreçar la situació. A ningú 
se li escapa, tanmateix, que la permanència 
és una necessitat vital per a la Penya, i el 
propi president Juanan Morales va assegu-
rar en la junta d’accionistes que no tancava 
la porta a fer algun fitxatge si calia. 
El que passi en els propers partits s’entre-
veu determinant. Una derrota amb el Bilbao 
deixaria la Penya en plaça de descens di-
recte (aquesta jornada s’enfronten entre ells 
Betis i Burgos) i això afegiria molta pressió 
de cara al partit contra el Múrcia a l’Olímpic, 
que tancarà la primera volta. El calendari, a 
més, no ajuda, perquè després toca anar al 
Palau Blaugrana. 

El club es mostra prudent pel que fa a possibles 
reforços, però els pròxims partits marcaran el camí

Simon Birgander, contra Henk Norel. / D.  Grau - CJB 

Si els resultats són adversos sembla força  
probable que hi hagi algun moviment i  
apuntalar el joc interior es presenta com una 
de les alternatives que pren més força. Bir-

gander és una extraordinària aposta, però 
està acusant la seva joventut i inexperiència 
en una lliga tan competitiva com l’ACB, i 
Omari Gudul gairebé no compta (27 mi-

nuts en 5 partits). Kulvietis s’està mostrant 
molt irregular, i Gielo, que va començar 
molt bé, ha abaixat el seu rendiment, fruit 
també d’una inoportuna gastroenteritis. De 
tot plegat el joc dins la pintura se n’està 
ressentint. Falta consistència i Jerome Jor-
dan està massa sol com a únic referent.  El 
jamaicà, a més, també està exhibint molts 
alts-i-baixos. 
 
Ruoff, encara en nòmina
Veurem què acaba passant, però el club se-
gueix atent al mercat per si sorgeix una bona 
oportunitat, amb l’inconvenient conegut de 
la difícil situació econòmica. La Penya, d’al-
tra banda, encara no ha pogut resoldre la si-
tuació d’Alex Ruoff. L’aler, que no va arribar a 
debutar per lesió, segueix en nòmina perquè 
no s’ha arribat a un acord per rescindir el 
contracte. Ruoff continua  lesionat i es troba 
als Estats Units.

Dani Miret destaca l’esperit i el caràcter d’una generació que somia veure aviat a l’Olímpic 

Nou èxit del planter verd-i-ne-
gre. El júnior del Divina Joventut 
va conquerir el Torneig Ciutat de 
l’Hospitalet per cinquè cop en la 
seva història i anirà a Belgrad el 
pròxim mes de maig per disputar 
la Final Four Júnior de l’Eurolli-
ga. 
El conjunt de Dani Miret es va 
imposar  en la final al Barça (77-
74), que havia estat el seu bo-
txí l’any passat, i es va endur el 
torneig sense conèixer la derro-
ta. En la primera fase els verd-
i-negres, enquadrats en el grup 
A, van vèncer l’Herbalife Gran 
Canària (84-71), la Virtus de 
Bolonya (83-94) i el CB L’Hos-
pitalet (82-97).  
Els blaugrana també arribaven 
invictes a la final, però en el 
partit decisiu van topar amb una 
Penya que va reaccionar espec-
tacularment en el darrer quart. 

El júnior de la Penya regna al torneig de l’Hospitalet
i viatjarà a Belgrad per jugar la Final Four europea

La Penya, celebrant el triomf.  / Paco Largo - Adidasngt.com

En la final el Joventut va tombar el Barça. / Paco Largo - Adidasngt.com

“En la final de l’any passat no 
vam estar bé en moltes coses i 
vam tenir la mala sort de tenir 
una semifinal molt dura contra 
el Gran Canària, amb un desgast 
físic que no hem tingut enguany. 
No hi ha hagut semifinals i el dia 
abans  vam jugar només un par-
tit. A més, ja estàvem classificats  
i vam poder fer rotacions. De fet, 
és en els darrers 5 minuts que 
nosaltres tenim molta més ben-
zina que ells i ens fem amb la fi-
nal”, explica el tècnic Dani Miret,  
que destaca també el caràcter 
dels seus jugadors per reaccio-
nar després d’arribar al final del 
tercer quart perdent per 57-63: 
“Tenim un esperit molt gran com 
a equip, amb jugadors de caràc-
ter com en Manel Signes, que va 
agafar un parell de rebots deci-
sius, l’Arnau Parrado, que duia 
0/5 triples però que a l’hora de 

fer el triple decisiu no es va ama-
gar, o en Dídac Cuevas, que mai 
no falla en dies així”. 
Parrado va acabar el matx amb 

23 punts, en un dia on Joel Pa-
rra, que va formar part del cinc 
ideal (16,5 punts i 7 rebots de 
mitjana), va fer una feina més 
gris. “Va ser prou generós per 
estar treballant contra Luka Sa-
manic (MVP del torneig) i fer-
ho molt bé, malgrat que anotés 
molts punts, i pagar el preu de 
carregar-se de faltes però sumar 
perquè l’equip guanyés. Estem 
molt orgullosos d’ell”, apunta 
Miret. 

Una carrera de fons
Pel preparador verd-i-negre, 
Joel Parra és, a hores d’ara, “el 
jugador que té més nivell i està 
més preparat per arribar al pri-
mer equip”, però confia plena-
ment que no serà l’únic en una 
generació que té les coses cla-
res: “Tenen sempre ganes de tre-
ballar, no necessiten que ningú 

els renyi, i tenen clar que volen 
ser professionals. Estan en un 
bon camí d’escoltar, de creure 
en la metodologia, de no tenir 
pressa”. “Això és una carrera 
de fons per tots ells, i mentre 
uns poden arribar als 21 anys, 
altres ho poden fer als 24”, afe-
geix Miret,  que té clar que els 
resultats, en formació, no són el 
més transcendent: “Evidentment 
som competitius i volem guan-
yar, i aquest triomf els permetrà 
viure una experiència a la Final 
Four que segur que no oblidaran 
mai. Però el més important, el 
que tots volem, és que d’aquí un 
temps tots aquests nanos arribin 
al màxim nivell. Que estiguin 
preparats si hi ha una oportunitat 
al primer equip i  que siguin els 
jugadors que la gent de l’Olímpic 
vol veure i amb els quals s’iden-
tifica”. 
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Foto: Eloy Molina.

LA PRÈVIA 21a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 14 de gener. 17 hores. 

A casa, un mes després

ELXCF BADALONA
POSICIÓ 4rt

10 Partits a fora G 3  E 5  P 2
Gols a fora Marcats 9 Rebuts 6

Entrenador Josico.

POSICIÓ 14è
9 Partits a casa G 5  E 4  P 0

Gols a casa Marcats 13  Rebuts 4
Entrenador Manolo González.

Trenta-cinc dies han passat des de l’última 
vegada que el Badalona va jugar a l’Esta-
di. Diumenge, a les 17 hores, ho tornarà 
a fer i l’Elx serà el seu rival. El conjunt de 
la franja verda ja va visitar Badalona el 30 
d’agost passat, en una eliminatòria de copa 
que, després de 120 minuts de futbol que 
van acabar amb dos gols per a cada equip, 
es va resoldre a favor seu des del punt de 
penal. L’eliminació escapulada va arribar 
tres dies després que, a l’estadi Martinez 
Valero, l’equip de Manolo González patís 

una dolorosa derrota (5-1), la més gran 
de la història del CF Badalona a segona B. 
Aquell resultat suposa, ara, un afegit en la 
motivació de la plantilla badalonista que, 
encara que enguany no sembla que pugui 
optar als llocs de play-off, no sap què és 
perdre un partit com a local. En l’últim, jugat 
el 10 de desembre, el Mallorca va sobreviu-
re (1-1) tot i merèixer la derrota. Diumenge 
l’afició escapulada espera tornar a veure 
aquella versió del seu equip, la que va po-
sar contra les cordes el lider. L’Elx, que és el 

quart classificat tot i la irregular trajectòria 
que ha protagonitzat en els últims mesos, 
hauria de suposar menys dificultats que els 
balears. Els de Josico, un tècnic que seu a 
la banqueta il·licitana des de la jornada 16, 
després de l’acomiadament de Vicente Mir, 
van caure la setmana passada a casa con-
tra el Sabadell, i passen un moment delicat. 
Tenen, a més, baixes importants en defensa: 
Gonzalo Verdú és l’únic central disponible 
perquè Primi està lesionat i Golobart, san-
cionat. Sigui com sigui, el Badalona té un 

altre repte de gran dificultat davant seu. Tot 
plegat, amb la necessitat de tornar a guanyar 
-l’última victòria escapulada es va produir el 
12 de novembre- per tal de no haver de mirar 
a les últimes posicions de la taula. Ho inten-
tarà, això si, amb Miquel Robusté i Ismael 
Moyano, que s’han entrenat amb normalitat 
aquesta setmana. No hi podran ser Néstor 
Querol i Héctor Camps, el primer per la cin-
quena groga que va veure a Lleida i el segon, 
perquè va ser expulsat. Xiularà el partit l’àr-
bitre madrileny Fernando Bueno Prieto. 

José Miguel Morales: “Clar que 
tenim ganes de revenja contra l’Elx”

- Com es veu la vida sota els 
pals, amb 41 anys?
- Sempre he dit que m’agrada viure 
al dia. Tinc la sort que la gent confia 
en mi i jo responc demostrant que 
puc continuar. M’agrada entrenar 
més que a ningú i mantinc les bo-
nes sensacions de sempre. Passen 
els dies i em trobo bé.

- I al Badalona, com el veu?
- Per fer una anàlisi real de l’equip, 
cal tenir en compte fins on podem 
arribar, quins jugadors se’ns han 
lesionat. Tenim un bon potencial, 
però no ens podem comparar amb 
l’Elx, el Mallorca, l’Hércules... Dit 
això, l’Ontinyent està lluitant per 
ficar-se al play-off, la qual cosa vol 
dir que no és impossible que estem 
a dalt.

- Què ha de passar perquè va-
gin cap a dalt?
- El primer que hem de fer és recu-
perar tots els jugadors. És evident 
que hem de pujar el nivell si volem 
aspirar a alguna cosa més que no 
sigui evitar el descens, però sense 
obsessions. No estem obligats a 
res. Abans que res toca assegurar 
la permanència. A partir d’aquí, 
hem de tornar a la dinàmica posi-
tiva que vam aconseguir a principi 
de temporada, quan era molt difícil 
guanyar-nos. El 5-1 al camp de l’Elx 
va ser l’excepció, però diumenge 
tenim una oportunitat de revenja...

- Alguna vegada li havien fet 
cinc gols?
- Si, evidentment. Això és futbol i, 
tard o d’hora, trobes un rival en el 

seu millor dia mentre tu tens el pi-
tjor. És el que va passar a Elx. A mi 
i a l’equip. Per sort, el futbol sem-
pre et dóna l’oportunitat de tornar a 
jugar contra qui t’ha pintat la cara. 

Ells són molt potents i, a sobre, 
s’han reforçat en el mercat d’hivern, 
mentre nosaltres esperem reforços, 
però ja vam demostrar, tres dies 
després del 5-1, en el partit de copa 

a l’Estadi, que aquella golejada era 
anecdòtica.

- En el vestidor hi ha ambient 
de revenja?
- Si, clar. Després d’haver rebut un 
5-1, per molt que sigui un partit 
més, quan te’n recordes que et van 
pintar la cara en la primera volta, 
tens més ganes de guanyar a aquest 
rival que a la resta. En els entrena-
ments d’aquesta setmana he vist els 
companys molt endollats.

- I l’espera de reforços, com la 
viuen al vestidor?
- Nosaltres no podem fer res, ens 
hem de dedicar a jugar. Sabem que 
qui ha de reforçar la plantilla s’està 
esforçant al màxim. Passi el que 
passi, tirarem la situació endavant. 

La veu de l’incombustible José Miguel Morales sempre es fa escoltar. Per la seva experiència i perquè parla clar. Ara que acaba 
de complir 41 anys, abans d’un partit com el de diumenge i en un moment com el que viu el Badalona, hem volgut escoltar-lo.

Foto: Eloy Molina.
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Resultats 20a Jornada

 Lleida 2  - Badalona 0
 València B 1 - Dep. Aragón 1 (21/12/17)
 Elx 0 -  Sabadell1
 Mallorca 0 -  Peralada 0
 Ebro 2 -  At. Saguntí 2
 Vila-real B 3 -  At.Balears 0
 Formentera 0 - Peña Deportiva 1
 Olot 1   -  Hércules 1
 Alcoià 0    -  Llagostera 1
 Cornellà 1 -  Ontinyent 0

  Equip PTS GF GC

 1. Mallorca 44 29 8
 2. Vila-real B 39 26 13
 3. Cornellà 35 28 22
 4. Elx 31 28 19
 5. Ontinyent 31 17 13
 6. Hércules 30 23 18
 7. At. Saguntí 30 25 22
 8. Sabadell 28 17 14
 9. Lleida 27 18 18
 10. València B 25 34 28
 11. Ebro 25 18 21
 12. Formentera 25 16 21
13. Alcoià 24 17 18
 14. Badalona 24 20 22
 15. Llagostera 22 13 21
 16. At. Balears 18 16 23
 17. Peralada 18 16 24
 18. Olot 16 16 24
 19. Peña Deportiva 15 13 24
 20. Dep. Aragón 13 20 37

Classificació

 Badalona   - Elx
 Llagostera - Cornellà
 Peña Deportiva -  Mallorca
 Dep. Aragón -  Lleida
 At. Balears -  Formentera
 Peralada -  València B
 Sabadell - Olot
 At. Saguntí   -  Vila-real B
 Ontinyent    -  Ebro
 Hércules -  Alcoià

Propera  jornada

Lleida: Diego Rivas; Aitor Núñez, Pumar, Va-
liente, Satrústegui, Andriu Hernández, Javi 
López (Moustapha 59’), Manu Molina, Bojan 
Radulovic (Iván Agudo, 85’), Jorge Félix i Ortuño 
(Nierga, 77’).  

Badalona: Morales, Parera, Albarrán, Álvaro 
Vega, Héctor Camps, Sergio Maestre, Robert 
Simón (Kilian, 53’), Toni Lao, Enri (Adri Rivas, 
69’), Kevin Lacruz i Néstor Querol.

Gols: 1-0 Jorge Félix (26’); 2-0 Pumar (82’).

Àrbitre: L’aragonès Latorre Gracia. Va amones-
tat a Andriu Hernández, del Lleida, i a Héctor 
Camps, Lao, Néstor i Adri del Badalona. Va ex-
pulsar Héctor Camps amb vermella directa (50’).
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Foto: Eloy Molina.

un migcampista de contenció nigerià, de 
26 anys, que fins ara jugava a l’Atlètic 
Balears i que és la segona incorporació 
per a plantilla de Manolo González. Serà 
escapulat fins el 30 de juny de 2019. En 
els pròxims dies, ben segur que n’arriba-
ran més. Per altra banda, un dels jugadors 
que van sortir la setmana passada, Javier 
Maldonado, jugarà el que queda de lliga a 
l’Atlètico Saguntino.

Dimecres s’anunciava el primer fitxatge 
d’hivern del Badalona: el defensa central 
Joel Cañaveras, que arriba cedit pel Lle-
vant fins al 30 de juny. Nascut a Barcelona 
fa 21 anys, Cañaveras va fitxar aquesta 
temporada pel filial granota, que juga a 
tercera, procedent del Terrassa. Abans 
havia jugat al Rubí. Ahir s’entrenava per 
primer cop amb els seus nous companys 
al costat de Kenechukwu Uchenwa, Uche, 

Uche i Joel Cañaveras, 
els primers reforços

Victòria GEGANT 
a l’Estadi contra el campió (1-0)
El Seagull dóna un cop a la taula després de superar el Barça B

Foto: Miguel López - Futfem.cat

El Seagull dóna un cop a la tau-
la després de superar el Barça 
B (1-0) per la mínima a l’Estadi 
Municipal de Badalona i segueix 
intractable a casa (l’Espanyol 
B ha estat l’únic equip que s’ha 
emportat els tres punts). 
Aquest equip ho ha tornat a fer. 
Una temporada més tard, el con-
junt de Jordi Ferrón va superar el 
filial blaugrana, tot i que aquest 
és el primer triomf badaloní a 
l’Estadi. 
Les gavines van sortir a la gespa 
amb una marxa més, molt re-
volucionat i intentant acumular 
arribades de perill sobre la por-
teria defensada per Gemma Font. 
Per contra, el Barça B va tenir 
la possessió de la pilota, sense 
opcions clares per avançar-se. 

La primera acció de perill del fi-
lial blaugrana va arribar al quart 
d’hora de partit amb un llança-

ment de Laia Codina molt cen-
trat, directe a les mans de Mireia 
Nagel. 

El matx es va desenvolupar sota 
una pluja que donava petits 
trams de treva. Laura Martínez 
hauria pogut obrir la llauna per 
a les blaugrana, però Alba ho va 
evitar prodigiosament. Tot i l’alt 
ritme de partit a una i altra ban-
da, els dos equips van marxar al 
descans sense premi. 
 ot i això, Mar Torras va avançar 
el Seagulla la represa amb un 
brillant cop de cap. Ainhoa Ma-
rín va respondre immediatament 
amb un xut a les mans de Mireia. 
Amb una recta final d’infart, el 
Seagull va acusar el cansament i 
va limitar la seva capacitat ofen-
siva al contraatac, concentrant 
esforços en frenar les arribades 
del Barça.
Aquesta victòria importantísima 

- amb la presència a la tribuna 
de l’Estadi de l’alcaldessa de 
Badalona Dolors Sabater i la Re-
gidora d’Esports María Gallardo 
permet les de Jordi Ferrón fer-se 
amb el gol average particular i la 
pròxima jornada visitarà el líder, 
l’Espanyol B, qui suma 3 punts 
més que les gavines a la taula 
(30 punts). 
El Seagull arrenca 2018 amb tres 
punts vitals però la competició 
no  dóna temps per celebracions, 
ja que la visita a la Ciutat Espor-
tiva Dani Jarque (diumenge, 12h) 
suposa una nova prova de foc. A 
la primera volta, les gavines van 
caure contra el filial ‘perico’ (1-2) 
i tenen l’oportunitat de suma un 
nova victòria i recuperar ‘average 
en contra. 
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Els Dracs no podran 
iniciar temporada aquest diumenge
Els Reus Imperials abandonen la lliga nacional

Tot estava preparat per inaugurar 
la nova temporada 2018 de la 
Lliga Nacional de Futbol Amer-
cià (LNFA) Sèrie A, que enguany 
arriba a la 23a edició.  Aquest 
diumenge, 14 de gener, els Ba-
dalona Dracs esperaven rebre als 
Reus Imperials però, per motius 
econòmics, l’equip reusenc s’ha 
vist obligat a  renunciar a la seva 
plaça per lluitar per la copa na-
cional. Recordar, que els Impe-
rials es van quedar subcampions 
en la passada lliga al ser derrotats 
pels badalonins en la gran final 
per 56-14. D’aquesta manera la 
LNFA 2018 començarà amb 14 
equips que prometen una tempo-
rada apassionant que culminarà 
al juny amb la gran final.  A més, 
la Sèrie A estrena nou format 
amb més equips i nou sistema de 

En l’Open de Nadal per a Joves

Plata i bronze 
de Marina Bueno a Vic

La badalonina Marina Bueno 
va aconseguir dues medalles 
a l’Open de Nadal de Vic per a 
Joves, celebrat a la capital oso-
nenca el passat 28 de desembre, 
que enguany arribava a la seva 

Després de confirmar que la cursa 
Maratest es traslladava al Prat de 
Llobregat i deixava Badalona des-
prés de sis edicions celebrades en 
el mes de febrer, també la Màgic 
BDN Running posava en dubte si 
celebraria la seva setena edició 
per aquest 2018, però ja ha as-
segurat als seus corredors que se 
celebrarà a Badalona el diumenge 

18 de març i que molt aviat obrirà 
les inscripcions. Recordar la que 
la BDN Running és una prova 
d’atletisme de 10 quilòmetres que 
recorre la ciutat de Badalona i que 
té un vessant solidari, ja que part 
de les recaptacions es destinaran 
a la investigació contra el càncer, 
concretament a la Fundació Josep 
Carreras.

La Màgic BDN 
Running ja té data: 
18 de març

Foto: CTT Badalona

Foto: Joan Sancho
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Catalunya tanca la seva participació al KDTINF2018 
amb un bronze i una cinquena posició
Vuit jugadors de la Penya i un del Sant Josep van representar Badalona

Foto: FCBQ

Les seleccions catalanes masculi-
nes no van tenir una participació 
brillant al Campionat d’Espanya 
Infantil i Cadet que es va dis-
putar a Valladolid. Tot i això, la 
ciutat de Badalona va tenir una 
doble representació: Divina Jo-
ventut -amb vuit jugadors - i CB 
Sant Josep - un representant-. 
Gerard Blat, Arnau Valentín i Ge-
rard Bosch, en categoria Infantil, i 
Roger Martí,  Mateo Suárez, Joel 
Juárez, Javi Costa i Adrià Do-
menech, en Cadet, formaven la 
representació verd-i-negre. Per 
la seva part, Pol Canals va ser el 
portaveu del centre parroquial. 

La Selecció Catalana Infantil 
Masculina dirigida per Àlex Terés 
juntament amb els seus ajudants 
Rubén Muñoz i Sergi Llurba, i el 

La pitjor 
negativa del 
torneig va ser la 
lesió del jugador 
verd-i-negre 
Roger Martí

davant Andalucia i Euskadi. La 
nota més negativa d’aquesta edi-
ció va ser la lesió del jugador  del 
Cadet A verd-i-negre Roger Martí. 

Or femení
En categoria femenina, Catalunya va 
aconseguir els dos ors al Campionat 
d’Espanya, després de superar a les 
finals Andalucia i Madrid en cate-
goria Infantil (Luís Biosca) i Cadet 
(Isaac Pujol), respectivament. L’Sna-
tt’s Femení de Sant Adrià va tenir una 
representació de 10 jugadores, sis al 
campionat Cadet i quatre en Infantil. 

fisio Jordi Padrós van finalitzar el 
campionat en tercera posició en 
superar a la Comunitat Valenciana 
en el partit pel 3r i 4t lloc (48-91). 
A semifinals, els catalans van 
caure davant Canarias per un 
85-58 en la seva única derro-
ta en tot el campionat després 
d’una impecable fase prèvia en 
el grup B, amb triomfs contra 
Asturies, Comunitat Valencia-
na, C. Lleó i Murcia (75-25). 

D’altra banda, la Selecció Cata-
lana Cadet Masculina entrenada 
pel seleccionador Ramon Rei-
gada i els seus ajudants Òscar 
Navarro i Andreu Lladó, i la fi-
sioterapeuta Lara Florensa va 
ocupar la 5a posició final en 
guanyar sense dificultats l’Aragó 
el duel pel 5è i 6è lloc (94-55).

Els catalans van finalitzar en 3a 
posició el grup A. El combinat 
cadet va iniciar el torneig superant 
les Illes Balears però van caure 

La Salud Pere 
Gol va haver de 
remuntar 
el partit contra 
el Pomar (3-2) 
i respira 
al grup 4 de 
Tercera 
Catalana

L’alegria va per barris: el Lloreda atrapa el 
Singuerlín i el Pere Gol triomfa al derbi

La Unificació Llefià va recuperar 
sensacions en la primera jornada 
de l’any.  Els badalonins van retro-
bar-se amb un bon joc a Can Salvi 
contra el Sant Andreu de la Barca, 
tot i desplaçar-se amb només 13 
jugadors del primer equip. Heras 
va avançar el conjunt del Llobregat 
però Saumell va igualar el matx al 
minut 27 i el marcador ja no es va 
moure (1-1). La Unificació Llefia 
es troba a la part tranquil·la de la 
taula amb 27 punts.
A Tercera Catalana, el duel més 
vibrant el vam viure a La Salud. 
Pere Gol i Pomar van protago-
nitzar el derbi badaloní sota una 
intensa pluja. Sánchez va trans-
formar la primera diana (0-1) però 
a la represa el partit va embogir. 
Els de Luis Garcia van capgirar el 
marcador gràcies a les dianes de 

Salinas, Gómez i Palencia. Cuti-
llas va marcar el 3-2 definitiu. La 
Salud suma 16 punts a la taula i el 
conjunt de Jorge Rincón tanca la 
classificació amb 12. 

Per la seva banda, el Lloreda se-
gueix intractable a la lliga després 
de superar el Poble Sec amb gols 
d’Arribas, Navarrete i Blanch (0-
3). Els de Carlos Rodríguez es 

troben a un punt de la posició de 
promoció d’ascens a Segona Ca-
tana. Finalment, el Young Talent 
no va poder disputar el seu partit 
contra la UD Cirera perquè el matx 

es va ajornar 48h abans de la dis-
puta del partit. A Quarta Catalana, 
Sistrells i Àguila no van jugar i la 
UE Bufalà va caure contra la Pº 
Barc. Barcino (1-2).

El Lloreda segueix intractable a la lliga després de superar el Poble Sec (0-3)

Foto: CF Lloreda

competició. La fase regular es di-
vidirà en tres grups, un de quatre 
i dos de cinc equips. En el grup A 
es troben els Badalona Dracs, Va-
lencia Firebats, L’Hospitalet Pio-
ners i Mallorca Voltors; mentre 
que el B està format per Valencia 
Giants, Murcia Cobras, Alicante 
Sharks, Granada Lions i Camio-
ners de Coslada. Per últim, Las 
Rozas Black Demons, Osos Rivas, 
Santiago Black, Gijón Mariners i 
Santurzi Coyotes tanquen el grup 
C. La lliga nacional constarà de 
10 jornades i finalitzarà el 15 
d’abril. Els 12 millors disputaran 
els playoffs i els dies 2 i 3 de juny 
es disputarà la gran final a Gijón. 
“Enguany tindrem una competició 
amb molt de nivell”, ha assegurat 
el director esportiu de la FEFA; 
Javier Carrasco.

48a edició. Bueno va pujar al 
tercer graó del podi en catego-
ria alevina mixte, però també 
va ser finalista en categoria 
alevina femenina. En ambdues 
competicions, Bueno va cedir 

amb Larrubia (3-1 i 3-0), futura 
campiona.
Per la seva part, l’equip Tariq, 
de Preferent, competirà aquest 
diumenge, 14 de gener, contra el 
Centre de Gràcia.
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L’espectacle del Círcol ha omplert la sala durant les cinc habituals sessions

Els Pastorets tanquen el Nadal amb una sessió 
extra després de rebre més de 1.200 espectadors

La representació de ‘Els Pastorets’ 
de la Dramàtica del Círcol és tota 
una tradició nadalenca de Badalona 
que, cada any, porta a la mítica sala 
centenars de persones. Enguany, 
com acostuma a passar, l’espec-
tacle ha tornat a omplir totes les 
sessions que ha ofert. Per segon 
hivern consecutiu s’ha apostat per 
una funció matinal, la menys con-
correguda, però que es vol conso-
lidar com una opció per diversificar 
l’oferta. A més, el Círcol oferirà 
aquest cap de setmana una sessió 
extra, dissabte (18h), després d’ha-
ver rebut ja més de 1.200 especta-
dors a les seves butaques. Serà una 
funció més lleugera i protagonitza-
da pels més joves de la Dramàtica, 
que volen començar a jugar papers 
importants en la representació de 
cara als propers anys. Una nova 
aposta per la modernització per 

part de l’entitat, que vol imprimir 
força als actors i actrius que pu-
gen per assegurar un relleu gene-
racional constant, pensant, fins i 

tot, en poder prepara alguna cosa 
ben especial de cara al centenari 
de ‘Els Pastorets’, una data que se 
celebrarà els propers anys.

Foto: Toni Forteza

Apareixen al ‘top 10’ de National Geographic

Badalona ha ocupat aquest 2017 
una posició rellevant dins el 
mapa de les troballes arqueolò-

Les troballes a la C-31, entre 
les millors del món de 2017

giques. Així ho han considerat 
aquests dies diferents publi-
cacions, entre elles la National 

Geographic. La prestigiosa firma 
inclou els descobriments que van 
tenir lloc al lateral de la C-31 de 
Badalona en la seva llista de les 
troballes més importants de l’any 
a nivell mundial. Les ‘domus’ de 
Baetulo, la figura del déu Baco, 
els mosaics i tots els altres ele-
ments comaparteixen el rànking 
amb restes excavades a Amèrica 
Central, a altres països d’Euro-
pa, Egipte o l’Orient Pròxim, de 
diferents cultures i civilitzacions 
com la grega, l’asteca o la maia. 
Recordem que les troballes al la-
teral de la C-31 han estat cabdals 
per replantejar la visió que es te-
nia fins ara de Baetulo, sobretot 
a nivell d’espai. I és que el des-
cobriment va mostrar que la vila 
era més gran del que es pensava, 
i també que estava molt arrelada 
al cultiu de la vinya i la producció 
de vi.

Badalona torna a posar en mar-
xa fins al dia 1 de febrer l’Es-
tudiem de Nit, un programa 
que amplia els horaris de dues 
biblioteques de la ciutat amb 
l’objectiu de facilitar als joves 
el seu estudi en horari noc-
turn en èpoques d’exàmens. 
Els dos centres que veuran am-

pliats els seus horaris són la 
biblioteca Llefià-Xavier Soto, (C/ 
Planeta Mart, 2-10) i la bibliote-
ca Can Casacuberta (C/ Mossèn 
Anton, 40-48). Normalment, les 
seves instal·lacions tanquen les 
portes a les 20.30 h, però aquests 
dies es mantindran obaertes fins 
a les 0.30 h, de dilluns a dijous.

Horari nocturn a 
dues biblioteques 
pels exàmens

Foto: Ajuntament

Figura del déu Baco

L’Institut Enric Borràs va impulsar un projecte perquè nois i noies acabessin el curs

El cinema al servei de l’educació 
i el reforç de la docència. Aquesta 
és la base del projecte artístic que 
el passat curs va desenvolupar un 
grup de 4t d’ESO de l’Institut En-
ric Borràs i que es va presentar al 
Festival Filmets de Badalona. Una 
pel·lícula elaborada per un grup de 
nois i noies en risc d’abandona-
ment escolar que en pocs mesos 
van acabar convertits en aficionats 
a la direcció i la interpretació. 
“A principi de curs ens van dir que 
tenien molts projectes per a no-
saltres. Finalment es va optar per 
un sobre cinema i que al final tin-
dríem un premi. Aquest premi era 
gravar el curt”. Així explica la Raki 
Cañada l’inici d’un projecte que va 
mantenir enganxats al seu institut 
un grup de joves durant els nou 
mesos del darrer curs del cicle 
de secundària. Ella és una de les 
veus cantants de l’equip i la pro-

El curt que va mantenir ‘enganxat’ a l’escola 
a un grup en risc d’abandonament escolar

Procés de rodatge / Foto: Cinema en curs

Tres professores de l’Institut En-
ric Borràs van plantejar l’opció 
de treballar un projecte educatiu 
i cultural per motivar aquest grup 
de joves, que ja el curs anterior 
van implicar-se en diferents pro-
jectes específics contra l’absentis-
me. Carla Garcia, una altra de les 
alumnes, explica que al principi 
no els hi feia gaire gràcia, però 
que la idea va anar calant poc a 
poc i que, en global, han gaudit 
molt plegats.
L’equip havia de fer un treball 
previ per absorbir coneixements 
cinematogràfics i culturals, per 
després poder desenvolupar ells 
mateixos un guió i una planifica-
ció per fer realitat les seves idees. 
Tots han fet de tot per tocar tots 
els àmbits que requereix la grava-
ció d’una pel·lícula: gravar, actuar, 
introduir idees. Tot amb el suport 
de la docència i d’una cineasta que 

tagonista de ‘Un día gris’, un dels 
films que aquest 2017 han format 
part de la selecció de Badalona en 

curt, la sessió del Festival Filmets 
on els productors locals poden 
presentar les seves pel·lícules. 

EL CÍRCOL COMENÇA EL NOU ANY 
 AMB ‘EL GUAPERAS

Després d’uns intensos caps 
de setmana de Nadal, amb 
l’escenari i el teatre plens d’ac-
tors, actrius i públic, el Círcol 
tanca aquestes dates festives i 
comença l’any amb molt d’hu-
mor, de la mà de ‘El guaperas’. 
Es tracta d’una comèdia d’em-
bolics d’enamorats escrita, 
dirigida i protagonitzada per 
Xavi González, nova referència 
de l’humor a Catalunya, i Ana 
Llorente, la seva companya. 
 
En Joan rep la visita d’un anti-
ga amiga, uns dies abans que 
es casi amb un amic comú. No 
obstant això, en Joan segueix 

estant perdudament enamorat 
de la Laura. Des de la seva 
adolescència, somia amb viu-
re al seu costat. Ella, indecisa 
i angoixada, li informa que ha 
decidit no casar-se amb el seu 
promès. El motiu? S’ha ado-
nat que està enamorat d’ell. 
 
L’escena sembla treta d’una 
pel·lícula romàntica i tots dos 
es disposen a fer l’amor, una 
assignatura pendent després 
de tants anys. No obstant això, 
quan es dirigeixen al dormito-
ri, algú truca al timbre.  Bon 
humor per obrir 2018, aquest 
diumenge, a les 18h.

els guiava en el procés creatiu. 
L’escola i el programa ‘Cinema en 
curs’, sota el qual es va desenvo-
lupar el projecte, va nodrir dels re-
cursos necessaris al grup de nois 
i noies, que han estat sota la tutela 
d’una cineasta que els ha posat un 
alt nivell d’exigència, expliquen 
les professores. Una disciplina 
i una forma de treballar que s’ha 
acabat contagiant. “Que un grup 
com aquest, que en general no 
està motivat, s’autoexigeixi tant i 
vulgui fer les coses el millor pos-
sible és molt compliat”, explica la 
professora d’art visual i plàstica, 
Eva Mateo. La tutora i la profes-
sora d’art destaquen el nivell de 
coneixements que ha assolit el 
grup de joves, més enllà de la im-
plicació que han demostrat i l’èxit 
del projecte. Pel grup, els dies de 
treball i gravació queda resumit en 
records i bones vivències. 
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