
Sense 
aigua calenta
Denuncien davant d’Inspecció de Treball que la comissaria 
policial porta tres mesos sense aigua calenta per una avaria

Foto d’arxiu
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La Penya tanca la primera 
volta contra el Múrcia, 
a l’espera de reforços
Juanan Morales apel·la a mantenir la calma tot i la 
delicada situació de l’equip, en llocs de descens           15

EDITORIAL: 
Pla de millora dels equipaments                                         14

Actualitat

La grip 
multiplica 
l’afluència a 
hospitals i 
centres d’atenció 
primària           9

Foto: Penya.
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A finals d’any, el govern va anunciar i va por-
tar a ple la regularització del manteniment 
i lloguer dels semàfors de la ciutat, a través 
d’una fòrmula de compra de tots els aparells. 
Es tracta d’un dels passos que la Regidoria 
d’Espais Públics i Mobilitat ha decidit donar 
aquest mandat per regularitzar la situació dels 
grans contractes de via pública que es troben 
caducats des de fa anys.
Fins el passat 2017, sis dels vuit contractes 
de serveis han estat en continuïtat de servei 
des de, almenys, 2012. La continuïtat de ser-
vei és la situació administrativa que es dóna 
quan un contracte supera el seu període de 
vigència i els anys de pròrroga permesos. En 
teoria, el vincle contractual ha acabat, però, 
per llei, l’adjudicatari té l’obligació de seguir 
desenvolupant la funció amb les mateixes 

El govern espera renovar 
tres contractes de serveis de 
via pública aquest 2018
El manteniment de senyalitzacions i la inspecció i 
neteja del clavegueram ja estan en licitació

condicions que marca el plec ja caducat, atès 
que es tracta d’un servei essencial per a una 
localitat. A més del dels semàfors, la regido-
ria espera poder actualitzar tres contractes 
més durant aquest 2018: els que regulen la 
inspecció i la neteja del clavegueram de la 
ciutat, el de manteniment dels elements de 
senyalització horitzontal i vertical, és a dir, la 
senyalització viària, i el de manteniment i re-
forma de paviments i clavegueram. A excepció 
d’aquest darrer, el tercer més important de la 
regidoria, els altres dos ja es troben en procés 
de licitació, de fet. L’empresa que s’encarregui 
del manteniment del clavegueram serà con-
tractada per a un període de dos anys, amb 
possibilitat de dos més de pròrroga. La in-
versió que l’Ajuntament preveu és de prop de 
440.000 euros anuals, el que suposaria una 

despesa total, en quatre hipotètics anys, d’1,8 
milions d’euros. La despesa anual representa 
un increment de quasi 100.000 euros en el 
manteniment de la xarxa subtarrània, ja que 
fins ara es gastaven uns 350.000 cada any. El 
contracte es dividirà en tres lots: la neteja i la 
inspecció, el gruix del contracte; l’assistència 
en la gestio del pla director de clavegueram, 
i la planificació, coordinació i control avançat 
del drenatge urbà. D’altra banda, l’adjudicatari 
del manteniment de les senyalitzacions també 
serà contractat per a dos anys amb possibilitat 
de dos més. En aquest cas, la inversió seria 
d’uns 165.000 anuals, uns 25.000 euros més 
del que es gastava fins ara. El valor total del 
contracte, si es complís la pròrroga, seria de 
més de 600.000 euros. El de senyalitzacions 
és un contracte de lot únic. Tots dos proces-

Senyalització insuficient
Reclamen actualitzar i millorar els senyals

Pel que fa a senyalització orientativa, un 
dels contractes en licitació, des de la Plata-
forma per la Promoció del Transport Públic 
han assenyalat que Badalona pateix, des de 
fa anys, una manca notable. Un exemple el 
trobem amb els pocs senyals que indiquen 
qualsevol equipament esportiu, o en la poca 
senyalització de les estacions de transport 
públic, com Renfe o metro. També la situa-
ció dels aparcaments públics tenen poques 
indicacions per arribar-hi. La Plataforma ha 
reclamat a l’Ajuntament una renovació de la 
senyalització orientativa, actualització i uni-

ficar els criteris de tots els senyals. Un altre 
capítol a part són els senyals destinats als 
vianants i que poden indicar llocs d’interès. 
A Badalona aquest tipus d’indicadors és 
inexistent. Des de la Plataforma per la Pro-
moció del Transport Públic també reclamen 
la instal·lació de senyals destinats als via-
nants, ja que gran part dels ciutadans que 
es mouen per Badalona ho fan a peu. Un 
exemple seria senyalitzar els edificis d’in-
terès, les estacions de transport públic o 
biblioteques indicant el temps que tardarem 
per arribar caminant.

sos de licitació van tancar a principis d’aquest 
mes els períodes per presentar ofertes. A dia 
d’avui, resta l’obertura de tots els sobres dels 
ofertants per escollir l’empresa guanyadora i 
iniciar l’adjudicació. Un procés que es pot 
dilatar mesos degut als complexos tràmits 
i terminis administratius, explica el regidor 
Francesc Duran. En qualsevol cas, esperen 
poder posar en marxa els nous serveis aquest 
2018. El tercer contracte en qüestió va més 
endarrerit que aquests dos, però també està 
en marxa. El nou manteniment, conservació 
i reforma dels paviments i clavegueram ja té 
els plecs tècnics redactats i a dia d’avui s’està 
elaborant l’expedient administratiu per passar 
per Junta de Govern, que haurà de donar el 
vistiplau abans d’iniciar la licitació. Aquest lot 
de serveis també veurà augmentat el seu pres-
supost, que fins ara era d’1,7 milions d’euros, 
aproximadament.

Cap avenç en la 
municipalització de 
la neteja d’edificis
El contracte del qual no s’ha pogut 
avançar res, de moment, admet Duran, 
és el de neteja d’edificis i instal·lacions 
municipals i educatives, el de major 
envergadura després de la neteja de 
carrers i recollida de residus. Un ser-
vei que implica una inversió superior 
als 8 milions d’euros i del qual s’es-
tava valorant la remunicipalització. Es 
van arribar a produir contactes amb el 
comitè d’empresa de la plantilla, per-
tanyent a FCC, però no s’ha produït 
cap avenç.

1- Inspecció del clavegueram  2- Senyalització orientativa de la ciutat

1

2



publicitat 5Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.comactualitat4 Javier Torres - redaccio@diaridebadalona.com Núm. 599 Del 19/01 al 25/01/2018

El govern creu que l’actitud de la fiscal és “imprudent” perquè s’ha revisat un 30%

La Fiscalia ha decidit arxivar la 
investigació sobre el possible 
frau que Fomento de Construc-
ciones y Contratas hauria comès 
al servei de neteja de la via pú-
blica de la ciutat, com va denun-
ciar l’executiu fa més d’un any, 
segons va avançar El Punt-Avui. 
El decret d’arxiu, al qual també ha 
tingut accés aquest diari, afirma 

Fiscalia arxiva la investigació sobre el 
suposat frau de FCC que va denunciar el govern

no haver trobat cap indici de de-
licte, i que ni el propi Ajuntament 
va apuntar inicialment quina 
mena de delictes es podrien ha-
ver produït o s’havia d’investigar. 
El document de Fiscalia apunta 
que la versió dels tècnics muni-
cipals es contradiu amb diversos 
punts denunciats pel govern, re-
colzat en l’informe inicial. També 

que els propis tècnics consideren 
que l’autor de l’informe no té el 
coneixement necessari de la si-
tuació per comprendre alguns 
aspectes de la gestió del servei. 
La fiscal Teresa Duarte s’ha cen-
trat en l’anàlisi de dos punts de 
l’informe, on, segons diu, es po-
dria haver donar algun delicte de 
falsedat documental o frau.

Foto d’arxiu / Ajuntament

EL GOVERN CREU QUE LA INVESTIGACIÓ 
HA ESTAT DEL TOT INSUFICIENT

El govern s’ha mostrat sorprès 
per la decisió de la Fiscalia i 
assegura que només s’ha ana-
litzat aproximadament un 30% 
del total de la documentació 
aportada, una part que només 
comprendria una mica més de 
tres milions d’euros dels més 
de 10 sobre els quals reflexio-
na l’informe. En qualsevol cas, 
expressen que el que ha fet la 
fiscal és supervisar les dades 
presentades, però no anar més 
enllà.
“El que preteníem era que s’in-
vestigués, la revisió de dades 
ja l’havíem fet nosaltres i és 
evident que si haguèssim de-
tectat algun frau, ho hauríem 
denunciat directament. Nosal-
tres no tenim els recursos per 
investigat a fons i creiem que 
no fer-ho és una imprudència 
per part de la Fiscalia”, con-
sidera el tinen d’alcalde Jose 
Téllez.
També apunta el regidor de 
Guanyem que l’organ judicial 
només ha reparat en l’informe 
inicial de Jordi Colomer, però 
subratlla que aquest estudi va 

ser només l’inici, i que, de fet, 
el propi Ajuntament ja no l’usa 
com a eina de treball. “Des-
prés de l’informe de Colomer, 
vam iniciar un expedient in-
tern, liderat pels serveis jurí-
dics de la casa i el secretari 
municipal, que també té el su-
port d’un despatx d’advocats 
extern. Aquest informe ni tan 
sols s’ha examinat, i apunta a 
possibles pràctiques irregu-
lars”.
En aquest sentit, i en base a 
aquest anàlisi intern, Téllez 
explica que s’han pogut realit-
zar revisions de preus i tarifes 
que suposaran un estalvi de 
200.000 euros anuals en el 
contracte. També avança que 
hi haurà més accions admi-
nistratives per modificar punts 
del contracte que puguin estar 
implicant un sobrecost a dia 
d’avui, i que aquest, el d’es-
talviar recursos de les arques 
públiques, és l’objectiu final 
de tot plegat. D’altra banda, 
apunta que es duran a terme 
auditories anuals i revisions 
econòmiques del contracte.

El PP creu que l’arxivament per 
part de la Fiscalia treu “credi-
bilitat” al govern i que deixa 
en evidència les acusacions 
del govern sobre el contrac-

te, quelcom que també ataque, 
diuen, als funcionaris de l’Ajun-
tament. “Va ser una imprudència 
i una temeritat donar credibilitat a 
aquell informe, sense haver parlat 

FCC titlla de “falses 
i infundades” les 
acusacions 
“Queda acreditat que les acusa-
cions que l’Ajuntament ha rea-
litzat contra l’empresa no tenien 
fonaments. Les manifestacions 
efectuades per diversos membres 
són absolutament infundades i 
falses”, etziba Fomento de Cons-
trucciones y Contratas en un 
comunicat emès aquest dimarts, 
després de conèixer que Fiscalia 
ha arxivat la investigació pel frau 
que va denunciar el govern local. 

Considera l’empresa que la deci-
sió deixa clara “la manca de rigor 
de les conclusions de l’informe 
de Jordi Colomer”, a qui ja han 
demandat per danyar la reputació 
de FCC, apunta el comunicat. Tot i 
que Fomento parla de reservar-se 
accions legals “per restablir el seu 
honor, imatge i exigir responsabi-
litats”, no esclareix, de moment, 
si emprendrà alguna acció contra 
l’Ajuntament.

El PP demana la 
dimissió de Dolors Sabater

amb els tècnics ni l’interventor 
abans. Si FCC decidís em-
prendre una acció legal contra 
el Consistori, tindria serioses 
opcions de guanyar”, avisa 
l’exregidor de Vía Pública del 
PP, Daniel Gracia. El president 
‘popular’, Juan Fernández, 
creu que s’han de depurar res-
ponsabilitats polítiques i que 
l’alcaldessa, com a cap visible 
d’aquest moviment, hauria de 
deixar el seu càrrec. Després 
d’aquesta decisió de la Fisca-
lia, Fernández considera que 
el govern hauria de recular i 
deixar de banda qualsevol ti-
pus d’expedient sancionador 
que tingués pensat emprendre.Roda de premsa del PP després de l’arxivament

Creuen que el govern ha perdut credibilitat
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El pas definitiu per materialitzar l’adjudicació anirà al ple municipal en un mes

Els retards en l’adjudicació de 
l’hotel del port de Badalona arri-
baran a un any. El procediment 
porta congelat des de finals del 
mes de febrer de 2017 per dife-
rents obstacles administratius 

L’adjudicació definitiva de l’hotel del Port 
no es desbloquejarà fins al febrer

que s’han hagut d’anar salvant, 
i tot sembla apuntar que el fi-
nal d’aquest camí d’imprevistos 
arribarà aquest mes de febrer. 
Diversos problemes amb el re-
gistre de la propietat del solar 

de la propietat no admetia un re-
gistre de tota la parcel·la en les 
mateixes condicions, ja que són 
dues pastilles amb característi-
ques administratives diferents: 
la part on s’aixecarà l’edifici sí 
es pot cedir a 99 anys, però l’al-
tra, on hi haurà una plaça públi-
ca i un aparcament subterrani, 
només es concedible a 50 anys. 
Arribats a 2018, el regidor d’Ur-
banisme, Oriol Lladó, explica 

Foto d’arxiu

LA LLICÈNCIA D’OBRES, MOLT AVANÇADA

En qualsevol cas, el responsa-
ble d’Urbanisme reivindica que 
s’han pogut avançar els tràmits 
per a la llicència de construcció 
del projecte, i que pràcticament 
ja compta amb tots els informes 
favorables per poder donar via 

lliure a les obres. En aquest sen-
tit, avança que el projecte podrà 
arrencar definitivament en dos o 
tres mesos, quan l’Ajuntament 
cobrarà els diners correspo-
nents a l’adjudicació, 9 milions 
d’euros.

que el pas per donar llum verda 
a aquesta segona parcel·la amb 
dret de 50 anys serà portat al ple 
municipal corresponent al mes 
de febrer. El tinent d’alcalde in-
sisteix en que la inversió en cap 
moment ha perillat i que ha estat 
una suspensió acordada amb 
l’únic ofertant, una Unió Tem-
poral d’Empreses dins la qual es 
troben Melià i Soriguer, com a 
noms més reconeguts.

on s’ha d’aixecar l’edifici van 
fer que, primer, s’acordés una 
suspensió de l’adjudicació fins 
a l’agost. Un ‘stand by’ que va 
ser prolongat a l’estiu fins a fi-
nals de 2017 perquè el registre 

La Fiscalia l’acusa de desobediència i prevaricació pel cas dels cartells d’Òmnium

El regidor de Guanyem Bada-
lona Jose Téllez es va personar 
aquest dilluns al matí als jutjats 
de Badalona com a investigat per 
presumptes desobediència i pre-
varicació en el cas dels cartells 
d’Òmnium requisats per la Guàrdia 
Urbana a finals de setembre. Com 
ja va fer a la Ciutat de la Justícia 

Téllez es torna a acollir al seu dret 
a no declarar als jutjats de Badalona

davant la policia judicial, Téllez 
s’ha acollit al seu dret a no declarar 
davant del jutge instructor, Josep 
Maria Noales. El tinent d’alcalde, 
que està investigat a instància de la 
Fiscalia, que estava present aquest 
dilluns al jutjat nº 4, va intervenir 
la nit dels fets en una disputa en-
tre uns activistes d’Òmnium i uns 

agents de policia que van inter-
venir uns cartells de propaganda. 
Téllez insisteix en que només va 
evitar que la tensió pugés de to i 
va recuperar els cartells del cotxe 
patrulla sota la seva responsabili-
tat “per garantir el dret de llibertat 
d’expressió i propaganda política”. 
El membre de Guanyem recorda 

Téllez, el passat dilluns, a les portes dels jutjats

EL SUPREM CRIDA A DECLARAR ELS AGENTS 
PRESENTS EL VESPRE DELS FETS

També en el marc de la in-
vestigació que envolta Jordi 
Cuixat, que va ser present el 
dia que Téllez va extreure els 
cartells del cotxe de policia 
per retornar-los als activistes 
d’Òmnium, el jutge del Tribu-
nal Suprem Pablo Llarena ha 
cridat a declarar com a tes-

timonis implicats els agents 
de Guàrdia Urbana que hi van 
ser presents. Les declaracions 
dels efectius ja havien estat 
recollides anteriorment, i ara 
és el Suprem qui els crida dins 
la causa. En principi, i al igual 
que Téllez, declararan als jut-
jats de Badalona.

que ell ja va testificar voluntària-
ment a la comissaria de la Guàrdia 
Urbana al dia següent dels fets, i 
que llavors ja va deixar clar com 
va succeir tot. Tot plegat, creu, for-
ma part de la “persecució a Jordi 
Cuixart”, a qui ha tornat a recordar 
aquest dilluns. Ara cal veure si el 
jutge decideix arxivar o obrir la 

causa, un cop acabi el procés de 
diligències, dins de la qual també 
és previsible que siguin cridats en 
qualitat de testimonis els agents 
presents aquell dia. D’altra banda, 
la Fiscalia també podria demanar 
en qualsevol moment que el cas 
passés a mans del Suprem, dins 
de la mateixa investigació.
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El SFP presenta una queixa formal i assegura que la situació s’allarga tres mesos

La Guàrdia Urbana de Badalona 
està passant els mesos més freds 
de l’any sense aigua calenta. La 
comissaria del Turó d’en Caritg 
disposa de vestidors i d’algunes 
dutxes que els agents utilitzen 
quan han viscut alguna actuació 
intensa o amb un intens desgast 
físic, però que fa setmanes que es 
troben inservibles. I és que l’aigua 
calenta no raja per les canonades 
de l’edific des del mes d’octubre, 
asseguren des del Sindicat de 
Funcionaris de Policia. L’avaria a 
les instal·lacions semblava solu-
cionada a principis d’aquest mes 
de gener, però va resultar ser un 
intent fallit i aquesta setmana els 
agents continuen sense poder du-
txar-se. “De vegades participem 
en actuacions on t’has de tacar de 
fang, com ara un rescat, o d’altres 
on sues molt i fins i tot et taques 
de sang. Passa més sovint del 
que la gent es podria imaginar”, 
expliquen els portaveus del sindi-

Denuncien a Inspecció de Treball que la comissaria 
de Guàrdia Urbana porta mesos sense aigua calenta

cat. Per això, el SFP ha presentat 
aquesta setmana una denúncia 
formal davant d’Inspecció de Tre-
ball, perquè es prenguin mesures 
contra el que consideren un aban-
donament del manteniment de les 
instal·lacions, així com del cos 
policial. Fonts municipals adme-
ten l’avaria i la manca d’aigua ca-
lenta des de fa setmanes, i relante 

intenció és canviar la instal·lació 
de canonades i d’aigües, una me-
sura que pujaria a 70.000 euros i 
que seria molt més lenta pel pro-

Foto d’arxiu

LA PSU ES QUEIXA DELS NOUS VEHICLES

També la Plataforma Sindicat 
Unitària s’ha queixat aquests 
dies, en aquest cas sobre els 
nous cotxes híbrids estrenats 
recentment. El sindicat assegu-
ra que el tamany dels seients és 
reduït per a persones amb certa 
alçada, i que els equips de rà-
dio no funcionen. Això, sumat 
a que alguns ‘walkies’ tampoc 
estan en bones condicions, 
diuen, deixa a algunes patru-
lles incomunicades. Fonts del 
govern s’han mostrat sorpreses 
per la queixa sobre el tamany 
dels cotxes i la seva comoditat, 
ja que, subratllen, es tracta de 

vehicles amb seients prepa-
rats expressament per conduir 
moltes hores per ciutat a velo-
citats baixes, amb les darreres 
innovacions a tots els nivells. 
Sí admeten que les ràdio en-
cara no s’ha instal·lat, ja que 
estan a l’espera de rebre les 
noves. Els equips dels cotxes 
patrulla arribaran amb l’en-
càrrec de nous transmissors 
que s’ha anat retardant els 
darrers mesos, però que arri-
baran aquest primer trimestre, 
després que Intervenció hagi 
donat el vistiplau a l’oferta de 
l’empresa concessionària. 

cés de contractació i d’obra. Les 
instal·lacions, indiquen, es troben 
envellides i el manteniment que se 
n’ha fet és pobre.

que s’ha produït en un moment, a 
finals d’any, on les partides pres-
supostàries estan esgotades i que 
reaccionar per pagar la reparació 
ha estat més complicat. Asseguren 
que la propera setmana s’iniciaran 
els tràmits d’uns treballs que han 
de posar solució i que costaran 
uns 15.000 euros. Serà una actua-
ció provisional, apunten, ja que la 

N’havien perpetrat una desena a diverses comarques

Els Mossos d’Esquadra han resolt 
onze robatoris amb força a domi-
cilis del Bages, del Baix Llobregat, 
del Barcelonès i del Vallès Orien-
tal amb la detenció de quatre ho-
mes xilens, un d’ells menor d’edat 
i els altres amb edats compreses 
entre els 18 i els 28 anys i veïns 

Detingut a BDN un grup per 
robatoris amb força a domicilis

del Barcelonès com a presumptes 
autors d’aquests robatoris. La in-
vestigació es va iniciar arran d’un 
robatori amb força a interior de 
domicili a Esparreguera. Setma-
nes després del primer robatori, 
els investigadors van constatar 
deu robatoris amb força a interior 

de domicili més perpetrats pels 
mateixos autors. Finalment, el 
dissabte 6 de gener, els agents van 
realitzar un dispositiu per tal de 
detenir les persones identificades. 
Els investigadors van localitzar 
el vehicle en el qual viatjaven els 
presumptes autors dels robatoris 
i van aconseguir aturar-lo al mu-
nicipi de Badalona. I, tot i que en 
un primer moment els quatre ocu-
pants del turisme el van abando-
nar enmig de la via pública i van 
fugir corrents del lloc, els agents 
van aconseguir detenir-ne dos 
d’ells amb l’ajuda de la Guàrdia 
Urbana de Badalona. Finalment, al 
dia següent, van localitzar i detenir 
els altres dos ocupants del vehicle 
a Badalona.

La Guàrdia Civil ha intervingut a 
Badalona prop de 500 pantalons 
presumptament falsificats de la 
marca G-Star Raw valorats en 
més de 70.000 euros. La Patru-
lla Fiscal i de Fronteres va dur a 
terme una actuació el passat dia 
10 a un local de venda a l’engròs 
ubicat a la ciutat en la que va re-
quisar 471 pantalons d’aquesta 
coneguda marca, a més d’acusar 
de suposat delicte contra la pro-
pietat industrial una persona de 
41 anys i nacionalitat xinesa.
El gènere es trobave en capses 
que estaven preparades per a 
la seva distribució a locals de 
venda. Els Jutjats de Badalona 
s’han fet amb les diligències 
d’aquest cas.

Intervenen quasi 500 
pantalons G-Star 
falsificats a Badalona

Foto: Guàrdia Civil

Foto: Mossos

Can Ruti ha registrat pics en els que quasi s’han doblat les urgències

Com cada hivern, la grip s’ha con-
vertit aquestes setmanes en una 
epidèmia i està causant estralls 
entre la població, també a Bada-
lona. Els dos principals centre de 
referència sanitària de la ciutat, 
Badalona Serveis Assistencials i 
l’Hospital Germans Trias i Pujol, 
constaten l’accentuat augment 
d’atencions derivat de la passa i de 
les condicions climatològiques.
Aquesta setmana, fonts de Can 
Ruti informaven que estan tenint 
“una afluència molt superior a la 
mitjana anual d’urgències”. De 
fet, els darrers dies s’han produït 
pics en els quals s’han registrat 
pràcticament el doble d’urgències 
que la mitjana habitual de l’any. El 
parc de llits es troba al 100% del 
seu funcionament, i també s’ha 
activitat la possibilitat de derivar 
pacients a sociosanitaris de l’en-
torn, quelcom habitual quan es 

La grip multiplica l’afluència a 
hospitals i centres d’atenció primària

produeixen situacions de mas-
sificació del centre. A més, s’ha 
reforçat el personal amb perfils 
com pediatres, metges i un equip 
d’infermeria a urgències, a més 
de pneumòlegs i internistes a les 
plantes d’hospitalització, segons 
fonts de l’hospital. En qualsevol 

s’han produït les dues darreres 
setmanes. Pel que fa a les Urgèn-
cies de l’Hospital Municipal, la 
setmana més concorreguda va ser 
la del 1-7 de gener, on es van pro-
cessar una mitjana de 172 visites 
diàries, un 25-30% més del que 
és habitual. També va augmentar 
el nombre d’ingressos a planta. La 
passada setmana, però, les xifres 

Foto d’arxiu de l’Hospital Municipal

ALLIBERAR HORES DE VISITES PROGRAMADES 
PER DEDICAR A URGÈNCIES

En els centres d’atenció primària 
el nombre de visites d’urgència 
han sobrepassat les 1.700, quan 
una xifra més normal rondaria 
les 1.300. A més a més, però, 
la intensa afluència d’usuaris ha 
fet posar en marxa un sistema 
per augmentar la capacitat de 
visita. Durant els dies més con-

correguts, els metges de família 
deixen hores lliures en la seva 
agenda de visites programades 
per dedicar-les a visites d’ur-
gència. Aquestes visites extraor-
dinàries, més les urgències prò-
piament dites, han sumat unes 
3.400 atencions durant una sola 
setmana.

ja es van començar a moderar, i 
des de BSA esperen que continuïn 
baixant els propers dies fins tor-
nar a nivells normals quan arribi 
febrer.En qualsevol cas, fonts de 
BSA indiquen que el nombre d’in-
gressos són lleugerament menors 
que el passat 2017, i que no es 
tracta pas d’una campanya de la 
grip especialment greu.

cas, neguen que hi hagi una situa-
ció de saturació i asseguren que 
cap pacient està més de 24 hores 
esperant un ingrés, tot i admetre 
que l’atenció no és tan ràpida com 
es desitjaria. Des de Badalona 
Serveis Assistencials, apunten 
que els majors pics d’atenció 
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L’espectacle audiovisual serà projectat a la Casa de la Vila

Les Festes de Maig estrenaran un 
‘mapping’ creat per alumnes d’ESO 

Les projeccions audiovisuals tornaran 
el proper mes de maig a la façana de 
la Casa de la Vila. Si durant el mandat 
del PP el mapping va projectar-se, du-
rant tres anys seguits, per Nadal, ara 
serà durant les Festes de Maig, apro-
fitant la Mostra Forjadors de la Festa. 
De fet, des de la Regidoria de Cultura 
es vol impulsar la creació d’aquest 
Mapping interactiu perquè hi partici-
pin alumnes de primer i segon d’ESO i 
que treballin amb Scratch. La intenció 
de Cultura es que els participants for-
marin part d’un projecte col·laboratiu, 
el resultat del qual es veurà plasmat 
en aquesta projecció interactiva a 
la façana de l’Ajuntament durant les 
Festes de Maig. Els alumnes seran 
protagonistes actius en tot el procés 
d’aprenentatge i de creació, i també 
durant les projeccions el dia, o dies, 
de l’esdeveniment. De moment el 
projecte ja s’ha començat a treballar 
aquesta mateixa setmana. ‘Mapping’ que es projectava el passat mandat per Nadal / BDN Recuerdos

Des d’aquest 15 de gener millora la fre-
qüència de pas de la línia B7 d’autobús 
que enllaça el barri de Pomar de Badalona 
amb l’estació de rodalies de Sant Adrià de 
Besòs en tots dos sentits de circulació. A 
més, s’avança en 10 minuts la primera sor-
tida (a les 7 de matí) i la darrera sortida (a 
les 21.20 hores) s’endarrereix també 10 
minuts. La línia B7 també consolida de ma-
nera definitiva els canvis de recorregut que 
va efectuar al voltant de l’estació de rodalies 
de Badalona a conseqüència de les obres 
efectuades al carrer de Mossèn Anton. 

Noves millores 
als horaris 
de pas de la 
línia B7

Foto: Ajuntament
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Cerca 125 voluntaris per acompanyar infants i joves en situació de vulnerabilitat

El Casal dels Infants ha llançat 
la campanya ‘El voluntariat és 
la clau’ amb l’objectiu de su-
mar persones voluntàries al 
seu equip que facin possible 
l’acompanyament a més de 
7.000 infants, joves i les seves 
famílies en situació de vulnera-
bilitat. Concretament al Casal 
dels Infants de Badalona es ne-
cessiten 125 persones als barris 
de Llefià i Sant Roc, on l’asso-
ciació té presència des de l’any 
2008. Els  voluntaris tenen la 
finalitat de donar suport a l’equip 

El Casal dels Infants llança 
la campanya ‘El voluntariat és la clau’

Foto: Casal dels Infants

Per reivindicar el carrer com espai de joc

Aquest divendres, 19 de gener, 
infants i famílies del barri de La 
Salut podran gaudir d’una tarda 

La plaça Antonio Machado 
s’obre als veïns amb activitats

lúdica a la plaça Antonio Ma-
chado. Davant la manca d’oferta 
educativa a l’espai públic de la 

Foto: Fundació Salut Alta

L’entitat Aspanin ha confirmat la 
data del seu tradicional sopar so-
lidari. Tindrà cita el divendres 26 
de gener, a les 21 hores, al Centre 
Internacional de Negocis (BCIN). 
Aquest sopar s’ha convertit en un 
punt de trobada de la societat civil 

badalonina i a obrir l’any amb pers-
pectives de millora social i lluitant 
per la inclusió. Destacar que els 
beneficis es destinaran a finançar 
l’entitat. El tiquet del sopar es pot 
adquirir a les oficines d’Aspanin, 
situades al carrer Sant Miquel, 55.

Aspanin convoca el 
seu sopar solidari el 
26 de gener al BCIN

zona el projecte d’ApreniJoc de 
la Fundació Salut Alta ha decidit 
organitzar una activitat oberta per 
apropar un espai educatiu i de 
lleure. Sota el nom ‘Divendres 
a la Plaça’, de 17.30 a 19 hores, 
s’oferiran jocs de carrer, de taula 
i la possibilitat de realitzar algun 
taller. La tarda estarà ambientada 
amb música i dinamitzada per 
educadors i voluntaris de l’entitat. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és 
“generar consciència que la plaça 
ha de ser ocupada per jugar i crear 
confiança entre el veïnat per de-
tectar necessitats comunes i do-
nar resposta de manera conjunta”, 
segons Maria Nadeu, presidenta 
de la Fundació Salut Alta.

l’equip professional en projectes 
educatius i de lleure, de forma-
ció i inserció sociolaboral, en 
espai d’atenció a les famílies o 
comunitaris i en tasques admi-
nistratives. Per la seva part, la 
directora del Casal dels Infants, 
Rosa Balaguer, destaca l’abast 
de l’aportació de les persones 
voluntàries. “Fer voluntariat pot 
semblar un gest, però és molt 
més que això. És comprometre’s 
i actuar davant les situacions de 
desigualtat, és la clau perquè 
tothom pugui tirar endavant en 
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igualtat d’oportunitats”. El Casal 
dels Infants va néixer el 1983 
al Raval de Barcelona, impulsat 
per veïns que van decidir actuar 
davant les situacions d’exclusió 
social que patien joves del barri. 
Des d’aleshores, la solidaritat 
i el compromís dels voluntaris 
han estat fonamentals, junta-
ment amb la professionalitat de 
l’equip d’educadors i tècnics. 
Les persones interessades po-
den escriure un correu a:
voluntariat@casaldelsinfants.org 
o trucar al 933170013.

Cares conegudes de la ciutat, reunides en un dinar

L’alcaldessa Dolors Sabater, regi-
dors de govern i oposició, el presi-
dent de la Penya, Juanan Morales, 
l’expresident Jordi Villacampa i 
figures del món empresarial i d’al-
tres àmbits de la ciutat s’han reunit 
aquest dilluns a la Donzella per ce-
lebrar la ja tradicional ‘popada’ de 
la Rosa dels Vents, que enguany 
compleix un quart de segle. El dinar 

La ‘popada’ de la Rosa dels 
Vents compleix 25 edicions

congrega a més d’un centenar de 
personalitats i figures destacades 
de la ciutat, i aquest dilluns ha tor-
nat a comptar amb la presència del 
conseller cessat Josep Rull, que ja 
va assistir el passat any, de la mà 
del secretari de Territori i Soste-
nibilitat, el badaloní Ferran Falcó. 
Qui enguany no ha participat de la 
trobada ha estat el regidor i líder del 

Intervenció de l’alcaldessa a la Donzella

PPC, Xavier Garcia Albiol, habitual 
els darrers anys. El grup de la Rosa 
dels Vents, organitzador de l’esde-
veniment gastronòmic, explica que, 
al principi, tot va començar com un 
dinar d’una desena d’amics, que 
amb el pas dels anys es va anar 
convidant gent, inclosos els res-
ponsables polítics de la ciutat, i que 
ja s’ha convertit en tota una tradició. 

L’Ajuntament i la comunitat gitana 
de Badalona disposaran d’un espai 
permanent de trobada per a crear 
sinèrgies i posar en valor l’aporta-
ció cultural de la comunitat gitana a 
la ciutat. El grup promotor ha pre-
sentat a l’alcaldessa Dolors Sabater 
la proposta de creació del Consell 
Municipal del Poble Gitano. El futur 
Consell Municipal del Poble Gitano, 
que haurà de ser aprovat pel Ple mu-
nicipal, és fruit del treball previ de 

la regidoria de Participació i Convi-
vència de l’Ajuntament de Badalona, 
del Districte 6, i de representants 
d’associacions i entitats. Entre els 
objectius es troben la prevenció i 
l’eliminació de la discriminació que 
pateix aquest col·lectiu. Cal destacar 
“la creació d’espais de diàlegs per-
manents, treballant per a la convi-
vència en les diversitats, centrant-se 
en àmbits com l’educació, la igualtat 
de gènere i la cohesió social”.

Impulsen un espai 
de diàleg amb el 
poble gitano

Foto: Ajuntament

Foto: Aspanin
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Pla de millora dels equipaments 
El Sindicat de Funcionaris de Policia ha denunciat 
davant d’Inspecció de Treball que la comissaria de 
la Guàrdia Urbana del Turó d’en Caritg no disposa 
d’aigua calenta des del passat mes d’octubre. L’edi-
fici disposa de vestidors i d’algunes dutxes que els 
agents utilitzen quan han viscut alguna actuació in-
tensa o de molt desgast físic i,  malgrat que l’avaria 
a les instal·lacions semblava solucionada aquest 
gener, la realitat és que aquesta setmana els agents 
segueixen sense aigua calenta. Fonts municipals 

han admès la situació i que hi posaran remei, de moment 
amb una solució provisional. 
L’envelliment de moltes instal·lacions i, sovint, la manca 
de manteniment, no són malauradament cap novetat a 
Badalona. Fa unes setmanes ja en parlàvem arran dels 
casos detectats de legionel·la en algunes instal·lacions 
esportives, com els poliesportius de Casagemes o el 
camp de futbol de Sant Roc. Cal recordar, a més, que 
per aquesta mateixa causa el poliesportiu de Bufalà va 
estar més d’un any sense aigua calenta. Situacions que 

EDITORIAL

no poden repetir-se. El degoteig constant de casos evi-
dencien la gravetat del problema, que cal afrontar no 
només amb mesures urgents perquè no s’eternitzin si-
tuacions com aquestes, sinó també amb un pla d’acció 
molt més ampli, que posi al dia unes instal·lacions que 
estan acusant el pas del temps i també, cal dir-ho, certa 
deixadesa. Seria bo que abans d’acabar aquest mandat 
hi hagi mesures concretes en aquesta direcció, per ga-
rantir el bon estat i el funcionament d’uns equipaments 
que són de tots. 

Tastem els restaurants de Badalona

“Millennials” 

Anomenem millennials a aquells que es 
van anar fent adults amb el tombant de 
segle.  
Tots hem hagut de sentir-nos a dir per 
part dels nostres majors allò de el jo-
vent d’avui en dia, com a prefaci a tot 
un reguitzell de crítiques sobre la nostra 
suposada irresponsabilitat i poca capa-
citat de sofriment. I resulta que arribem 
a la maduresa i reproduïm els mateixos 
tòpics irritants envers els joves i ens 
estalviem de fer autocrítica, perquè en 
la imatge dels seus defectes hi veiem 

reflectides com en un mirall les nostres 
incapacitats.    
Critiquem dels joves que valoren més 
les relacions personals que el sentit de 
pertinença. Que ho volen tot i ara. Que 
pateixen la síndrome de Peter Pan; que 
no es volen fer grans, vaja! Que, en una 
adolescència perpètua, van demorant 
aquelles decisions vitals que impliquen 
el pas a l’edat adulta. Que mostren poca 
tolerància a la frustració. Que estan acos-
tumats a tenir-ho tot.
Però diem poc que són gent molt prepa-
rada, amb capacitat crítica, habituats a 
posar en quarantena utopies i discursos 
encesos i la, per ells, vella concepció de 
la política. Que se senten autònoms i lliu-
res de pensar, fer, desfer, canviar de rumb, 
associar-se, o fer-se fonedissos. Que són 
nadius digitals i dominen la tecnologia 
i les xarxes socials. Que creuen que to-

thom té dret a tenir la seva pròpia opinió 
més enllà de l’edat i l’estatus social. 
I, sobretot, parlem poc del fet que som 
les generacions que els precedim les que 
hem creat les condicions del món que 
hereten: neoliberalisme salvatge, indivi-
dualisme competitiu, consum compul-
siu, precarietat laboral, incertesa davant 
el futur. Desajustos severs entre les ca-
pacitats, l’especialització i les titulacions 
que han adquirit, i la manca de treball 
digne, adequat a aquestes capacitats i 
mínimament estable, que els ofereix la 
societat que els hem organitzat.
Ens costa d’admetre que les generacions 
precedents, vàrem crear una bombolla de 
benestar que ens ha anat força bé, però 
que s’esgota en nosaltres mateixos. I ara 
ells, els millennials, en paguen les con-
seqüències, es rebel·len i se’n surten a la 
seva manera i, a sobre, no ens agrada. 

Però no podem pas esperar que els joves 
es comprometin amb la realitat que els 
ha tocat viure sense transformar-la.  
El futur és seu, malgrat la nostra descon-
fiança i, sovint, incomprensió. El món 
serà com ells el vulguin imaginar. Ens 
agradi, o no. 
I a nosaltres només ens queda reconèixer 
que ens hem anat tornat conservadors. 
De l’exercici, ostentació i monopoli del 
poder, al que tant ens ha costat arribar; 
del nostre estatus social, professional i 
familiar, en definitiva. I és per això que 
bloquegem les seves aspiracions a assu-
mir responsabilitats. 
Fem-los, doncs, confiança. Després de 
tot, potser ells, menys dogmàtics i més 
flexibles, faran realitat la utopia que no-
saltres hem estat incapaços d’aconse-
guir: un món més sostenible, eficient, 
democràtic i inclusiu.

crescut el nombre de restaurants, sobre-
tot a la zona del Centre. Petits empresaris 
s’han arriscat i han decidit oferir les seves 
millors viandes. Nous establiments de 
cuina catalana, mediterrani, torrades, ita-
lians, vegans o renovació d’establiments 
estan omplint Badalona de noves propos-
tes. Reconec que m’agrada menjar bé, i 
durant les darreres setmanes he provat 
alguns dels nous restaurants badalonins. 
Tot i que, com qualsevol cosa a la vida, 
es pot millorar, hi poso un notable alt als 
que he tingut la sort de poder tastar. Sem-
bla que la restauració badalonina passa 

per una nova etapa, amb un aire nou, i 
potser per això cal canviar d’una vegada 
la frase que a Badalona no es menja bé. 
Una iniciativa que pot enfortir aquests 
nous restaurants és l’associació Forquilla 
Badalona. Es tracta d’un grup de restau-
radors locals que fa temps que lluiten per 
fer-se visibles i donar-se a conèixer amb 
diverses promocions i iniciatives. Des de 
Forquilla Badalona poden tirar endavant 
propostes conjuntes a favor de la restau-
ració local, però cal que l’administració 
pública també hi posi el seu granet de 
sorra. Començar per crear un web que 

reuneixi tots els restaurants de Badalona, 
per carrers, barris, cuina i preus seria un 
bon inici. Un altre exemple, a mode de 
suggeriment, seria poder fer una guia de 
paper amb un mapa i totes les propos-
tes culinàries de la ciutat que poguessis 
trobar als hotels o a l’Oficina de Turisme. 
Ens hem de creure la restauració de Ba-
dalona per poder mantenir l’actual nivell 
i comença a descobrir la nova cuina que 
ens ofereix la ciutat. Feu la prova, aneu a 
provar les noves propostes, i també les 
de sempre, i fem ciutat tots plegats dinant 
i sopant als restaurants de Badalona.

Crec que lluny queda aquella frase, mas-
sa vegades escoltada a la ciutat, que a 
Badalona no és menja bé. Hi ha molta 
gent, però, que encara pensa o opina que 
per menjar bé has de marxar fora de la 
ciutat. Darrerament, ho haureu notat, han 
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Carles Carvajal
Periodista del Tot Badalona

Benjamí Moliné
Mestre

LA PRÈVIA 17a Jornada ACB. Pavelló Olímpic, diumenge 21 de gener a les 18.30 h

Brots verds per tancar la primera volta

PATRICK RICHARD

MAALIK WAYNS

SERGI VIDAL

JEROME JORDAN SAULIUS KULVIETIS

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Diego Ocampo

UCAM Murcia 
Entrenador: Ibon Navarro

SADIEL ROJAS

CLEVIN HANNAH

BRAD OLESON

KEVIN TUMBA OVIE SOKO
Toca fer pinya per remuntar l’actual situació. /  D. Grau - CJB

Punt i final a la primera volta 
a l’Olímpic amb una Penya en 
situació delicada. Els verd-i-
negres han caigut a les places 
de descens i necessiten una 
victòria que comenci a restablir 
la confiança perduda. Davant, 
però, es trobaran un os molt dur 
de rosegar, que a més s’estarà 
jugant l’accés a la copa. Ara ma-

teix L’UCAM Múrcia és novè a 
la classificació (8-8) i guanyar 
a Badalona és la seva última es-
perança, tot i que depèn també 
del que facin els seus rivals di-
rectes. El tècnic Ibon Navarro ha 
agafat les regnes dels murcians 
en l’etapa “post Campazzo”, re-
ferent els últims anys. En el seu 
lloc ha arribat un vell conegut, 

Clevin Hannah, que està tenint 
un paper destacat. “Té un nive-
ll de maduresa molt alt i és un 
dels millors jugadors de pic-
k&roll de la lliga”, apunta Die-
go Ocampo. També ha aterrat a 
Múrcia veterans il·lustres com 
Brad Oleson  o Álex Urtasun, a 
més del retorn de Faverani, que 
per lesió gairebé no ha jugat.

El tècnic verd-i-negre avisa 
del potencial dels murcians, 
“un bon equip, amb moltes 
rotacions, per estar entre els 8 
primers, i molt físic, que juga 
amb molta intensitat i agressi-
vitat, sempre al límit de la falta”. 
Ocampo considera bàsic “can-
viar l’estat anímic” de l’equip 
verd-i-negre i això passa “per 

estar més junts que mai, aju-
dant-nos els uns als altres, i no 
deixar de creure en la feina que 
estem fent, concentrats en cada 
acció”. 
Xabi López-Arostegui, baixa a 
Bilbao per un esquinç al turme-
ll, podria reaparèixer, tot i que a 
l’hora de tancar aquesta edició 
encara era una incògnita. 
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NOVA CLÍNICA, NOVES INSTAL·LACIONS
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NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER

1- Granger, Doncic, 
Heurtel
2- Vidal, Richard, 
Ponitka, Landesberg
3-Jordan, Shengeila 
Dubjlevic, Norel

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 16
1º Penya Carri Lemita  CI-FI Lemita (Badalona)  256,60 
2º Santako  Xevo (Badalona)  243,00 
3º PENYA CANET 2  gutvil98 (Canet de Mar)  239,40
...............................................................................................................

46º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  208,40

Lliga (general)
1º Penyacrack3  manel14penya (Badalona)  3.039,40 
2º Oh men!  smarti (Badalona)  3.018,20 
3º Santako  Xevo (Badalona)  3.010,40
...............................................................................................................

17º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  2.880,20

Equip  del Diari

Sense pànic...però s’ha de fitxar
Hi ha tres coses que tinc molt clares de la 
delicada situació de la Penya. La primera és 
que la situació que hi ha ara mateix era pre-
visible si s’entrenava en mala dinàmica de 
confiança. La plantilla des de l’estiu se sap 
que hi ha molts joves inexperts (Birgander, 
Nogués, Dimitrijevic, Xabi López-Aroste-
gui…) i els estrangers que hi ha a la plan-
tilla o no tenen experiència en grans lligues 
(Richard, Wayns, Kulvieitis, Gudul…) i les 
peces claus ara mateix no han estat bé (Gie-
lo, Vidal o Jordan). La segona cosa que m’ha 

agradat és que davant la situació urgent des 
del club el missatge del president Juanan 
Morales ha estat de calma, de no tornar-se 
boig, de no intentar enfonsar-ho tot. Però la 
tercera cosa que tinc clara és que si ve no 
s’ha de caure en el pànic com diu Morales 
si que crec que s’ha de fitxar. Es guanyi o 
no al Múrcia. Perquè l’equip té mancances i 
és millor solucionar-ho ara que no pas quan 
ja no hi hagi temps. El futur de la Penya a 
l’ACB està més complicat que mai i si el pri-
mer equip no és a l’ACB el futur del club...

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Un partit clau que acaba en malson 

 Vidal, amb Mumbrú. / ACB Photo

Tabu (14), Hammink (2), Hervelle (7), Todorovic (11), 
Gladness (7) -cinc inicial-, Thomas (14), Mendía (-), 
Redivo (17), Mumbrú (11) i Pere Tomàs (4). 
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Sergi Vidal (1), Kulvietis (6), Wayns (11), Richard (18), 
Jordan (12) -cinc inicial-, Dimitrijevic (12), Birgander 
(5), Nogués (3), Ventura (5) i Gielo (1).  

RETABET BILBAO

74

DIVINA JOVENTUT 

El Divina Joventut va tocar fons a Bilbao 
amb una derrota que deixa els verd-i-ne-
gres en plaça de descens. A més del re-
sultat, va ser preocupant la imatge que va 
deixar la Penya a Miribilla. La d’un equip 
enfonsat, sobretot des del punt de vista 
anímic.
Un altre cop tot es va començar a torçar 
en el primer quart. Després de cinc minuts 

d’equilibri (7-9), els verd-i-negres van en-
caixar un parcial demolidor de 15-0 que 
els va deixar estabornits. Sense defensa, 
el Bilbao va signar un imperdonable 11/15 
en tirs de camp i el 27-13 del primer par-
cial ja ja va suposar un llast.  Apujar la 
intensitat defensiva era requisit indispen-
sable i, malgrat el cop rebut, la Penya ho 
va fer en els primers minuts del segon 

Resultats darrera jornada

València - Tecnyconta Saragossa                 103-58

M. Obradoiro  - Delteco GBC                          69-72

San Pablo Burgos  - Betis Eplus      92-88

UCAM Múrcia  -  Herbalife G. Canària 84-78

RETAbet Bilbao - Divina Joventut 99-74   

Movistar Estudiantes  - Morabanc And. 81-72

Real Madrid  - Montakit Fuenla                   100-72

Barça Lassa  -  Unicaja  73-76

Iberostar Tenerife  - Baskonia  86-74

Propera jornada

 Delteco GBC - Real Madrid

 València Basket  -  Montakit Fuenla

 Baskonia  -  Betis Eplus

 Divina Joventut  -  UCAM Múrcia

  Unicaja  -  Herbalife G. Canària 

 RETAbet Bilbao -  M. Obradoiro

 Iberostar Tenerife  - Movistar Est.   

 Tecnyconta S.  - San Pablo Burgos  

 Morabanc Andorra - Barça Lassa 

  Equip  G P

 1 Real Madrid 15 1

 2  Barça Lassa 11 5

 3 València Basket 11 5

 4  Montakit Fuenla 11 5

 5  Unicaja 9 7

 6  Herbalife G. Canària 9 7

 7 Baskonia 9 7

   8  Iberostar Tenerife 9 7

 9  UCAM Múrcia 8 8

10     Morabanc Andorra 7 9

 11     Delteco GBC 7 9

 12    Movistar Estudiantes 7 9

 13    Monbus Obradoiro 7 9

14  RETAbet Bilbao 6 10

 15    Tecnyconta S.                       5            11

 16    San Pablo Burgos                     5            11

17  Divina Joventut 4 12

 18    Betis Eplus            4           12

Classificació

quart (32-26). Un cop més, però, va fal-
tar continuïtat. L’equip va tornar a diluir-se 
defensivament, a concedir rebots ofensius 
i a fallar tirs lliures fruit de la manca de 
confiança  (44-35).  La història es va re-
petir en la represa. Amb Neno i Ventura a 
pista la Penya va tornar a fer un pas enda-

vant (54-47), però aleshores va arribar el 
malson. La Penya va encaixar un parcial 
enrojolant de 20-0 que van convertir els 
darrers deu minuts en un autèntic calvari 
(74-47). Deu minuts on el Bilbao va furgar 
en la ferida, arribant a guanyar de 35 punts 
(93-58). 

Morales confia en redreçar la situació, conscient, però, del “perill” que suposaria baixar

“Estem en posició de descens i evidentment 
és una situació preocupant, però no es pot 
convertir ni en una situació de pànic ni de 
desesperació. Ara és el moment de tenir el 
cap fred i prendre les decisions que calguin, 
però argumentades i motivades per raons 
objectives i no per sentiments de por”. Jua-
nan Morales analitza així el delicat moment 
que travessa la Penya. Les quatre derrotes 
consecutives i, especialment, la mala imatge 
oferta a Bilbao, han encès els llums d’alarma, 
però des del club es manté la calma.  No hi ha 
marge d’error per les estretors econòmiques 
i cal filar molt prim per lligar uns reforços 
que sembla clar que arribaran. “No fitxarem 
per fitxar. Si hi ha algun moviment serà per 
reforçar l’equip, per aportar coses que ara 
mateix l’equip no té. Això és feina d’en Jor-
di Marti i de Diego Ocampo, d’identificar les 
mancances que hi ha i buscar possibles so-

“Estem preocupats, però això no es pot convertir en
pànic ni desesperació; és moment de tenir el cap fred”

lucions al mercat. Si trobem allò que ens per-
meti millorar l’equip, intentarem afrontar-ho”, 
explica Morales. 

Ocampo parla de dos reforços
Un missatge expressat també pel mateix en-
trenador, que per primer cop ha parlat oberta-
ment de fitxatges (un 4 és prioritari per tornar 
Gielo a la posició de 3). “El club m’ha trans-
mès la seva voluntat de reforçar l’equip i tenir 
dos fitxatges, hem de reforçar-nos però que 
el jugador que vingui aporti, i no canviar per 
canviar. La pressa no ens ha de fer precipitar; 
hi ha pressa però no ens podem tornar bo-
jos”, ha dit Diego Ocampo.  
Sigui com sigui, el que és evident és que el 
fantasma d’un descens fa basarda i el mateix 
president verd-i-negre no amaga que “po-
saria en perill la supervivència de l’entitat”. 
“És la realitat i no podem fer-nos trampes al 

solitari. Si al final l’equip no pot mantenir la 
categoría, que jo penso que no passarà, ana-
litzaríem i veuríem les opcions que tindríem, 
però ara mateix el nostre pla d’acció és estar 
a l’ACB l’any vinent”. 
Aquest diumenge, amb el Múrcia, arriba una 
altra final, encara que Morales defuig aquest 

qualificatiu: “No podem entrar en la dinàmica 
de victòria o desastre. És un partit contra un 
equip que jugant a causa hauríem d’optar a 
guanyar-lo i és evident que necessitem vic-
tòries, però més enllà d’això serà molt im-
portant veure també com està l’equip. Hem 
d’intentar recuperar la confiança”. 

mobilitat reduïda. Durant aquest any 2018 
ambdues entitats realitzaran conjuntament 
10 activitats de sensibilització a escoles i 
instituts de Badalona als que, com a mínim, 
hi hagi un alumne amb mobilitat reduïda. 

El grup farmacèutic Menarini i la Funda-
ció Joventut han renovat el seu acord de 
col·laboració amb l’objectiu de conscien-
ciar la societat sobre l’esport adaptat i per 
facilitar la seva pràctica a les persones amb 

Menarini i la Penya s’alien 
en favor de l’esport adaptat
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Foto: Eloy Molina.

LA PRÈVIA 22a Jornada. Municipal d’Olot. Diumenge, 21 de gener. 16,30 hores.

Cap a La Garrotxa, amb les primeres urgències

OLOT CF BADALONA
POSICIÓ 14è

11 Partits a fora G 0  E 5  P 6
Gols a fora Marcats 6 Rebuts 17

Entrenador Manolo González.

POSICIÓ 10è
10 Partits a casa G 2  E 5  P 3

Gols a casa Marcats 9  Rebuts 11
Entrenador Raúl Garrido.

El Municipal d’Olot posarà a prova el Ba-
dalona aquest diumenge, a dos quarts de 
cinc, en el moment més delicat de la tem-
porada. Els escapulats, que no guanyen 
des del 12 de novembre, trobaràn un rival 
en una dinàmica totalment oposada: des 
de l’arribada del tècnic Raúl Garrido, fa sis 
jornades, la UE Olot només ha perdut un 
partit i es troba a un pas de sortir del pou. 
Els garrotxins, que han estat gairebé tota la 
primera volta en posicions de descens, ben 

segur que veuran el partit contra l’equip de 
Manolo González com una gran oportu-
nitat. El cas és que tocarà patir de valent. 
El Badalona no ha deixat de caure durant 
els últims dos mesos i ja veu de molt a 
prop la zona baixa de la classificació. Set 
partits sense conèixer la victòria són una 
llosa massa pesada com perquè no saltin 
les alarmes. Les lesions, la mala sort, la 
manca d’encert i l’absència de reforços jus-
tifiquen la situació, però arribats aquí, amb 

el setzè classificat a només tres punts, no 
toca res més que trobar solucions. 
El que segur trobarà el Badalona a la capi-
tal de la Garrotxa és a tres vells coneguts: 
Marc Mas, Iván Guzmán i Marc Cosme, 
aquest últim traspassat fa només dues set-
manes. No podràn defensar la samarreta 
escapulada, lesionats, Kilian Duran, que 
pàteix una luxació a l’espatlla que el man-
tindrà lluny dels terrenys de joc durant tres 
setmanes, Adri Rivas, que haurà de portar 

guix a la mà i es perdrà el pròxim mes 
de competició, i Adrià Parera, que espera 
un diagnòstic a la seva lesió. Per contra, 
tornaran Héctor Camps i Néstor Querol, 
després de complir sanció contra l’Elx. 
Dimecres l’equip de Manolo González es 
va provar en un amistós contra la selecció 
catalana amateur (1-1) en el qual Miquel 
Robusté va tornar a tenir minuts de joc. 
El partit de diumenge el xiularà el balear 
Mateo Busquets Ferrer.

Conjurats per la batalla d’Olot

La primera derrota de la tempo-
rada a l’Estadi ha deixat el Ba-
dalona més a prop de la zona de 
descens que del grup d’equips 
amb possibilitats de lluitar pels 
llocs de play-off. El partit de 
diumenge a la tarda, al camp 
de l’Olot, apareix com una final 
i els jugadors escapulats en són 
conscients. “Estem fotuts, per-
què costa assimilar una derrota 
com aquesta. Però farem auto-
crítica i, a partir de demà, només 
pensarem en Olot”, comenta-
va el badaloní Carlos Albarrán 
diumenge passat, després de 
caure davant l’Elx. “Estem en 
un moment delicat, després de 
dues derrotes, hem de mirar de 
recuperar el camí de la victòria al 
més aviat”, deia també el lateral, 
que dilluns va complir 24 anys. 
“Ara més que mai, la permanèn-
cia és el primer objectiu. Estem 
en una situació que no volíem i 

ens calen els punts per buscar la 
tranquil·litat”, sentenciava.
El davanter Néstor Querol, ab-
sent contra l’Elx en haver vist 
la cinquena groga una setmana 
abans, a Lleida, no amagava el 
seu desig de saltar a la gespa del 

Municipal d’Olot aquest diumen-
ge. “L’única cosa que volem és 
treure els tres punts, tant se val si 
és en l’últim minut o en el primer. 
Només tenim al cap poder sumar 
de tres en tres”, manifestava di-
mecres, en acabar l’entrenament. 

“Hem d’anar tots plegats per tirar 
endavant la situació. Sí, és cert 
que anem justos de jugadors, 
però a Olot hem de donar el cent 
per cent”, afegia. Preguntat per 
l’ambient hostil que hi pot haver 
a Olot, l’atacant valencià era clar: 

“A mi m’agraden aquests camps, 
em motiven molt. I l’equip també 
té ganes d’anar allà, a la guerra”.
Per la seva banda, Manolo Gon-
zález, ara també fent funcions de 
director esportiu, revelava que 
espera poder comptar amb tres 
nous jugadors en el pròxim par-
tit a casa, contra el Sabadell, a 
les 17 hores del diumenge 28 de 
gener. “Ens queden quinze dies 
i hem de mirar de buscar algun 
futbolista que millori el que te-
nim i que sigui prou assequible”, 
manifestava. Quant al partit con-
tra l’Olot, el tècnic subratllava la 
dificultat d’enfrontar-se al con-
junt garrotxí just en aquest mo-
ment. “Estan en un bon moment 
competitiu, han perdut només un 
partit amb el nou entrenador i ho 
estan fent molt bé. El partit hau-
ria estat molt complicat en qual-
sevol cas, però ara encara més”. 

El vestidor del Badalona fa pinya, conscient de la dificultat del moment

Néstor Querol / Foto: Eloy Molina.

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

Foto: Eloy Molina.

fet càrrec de les tasques de direcció espor-
tiva és Manolo González. Ell serà qui, en els 
dotze dies que queden fins el tancament del 
mercat hivernal, s’encarregarà d’apuntal·lar 
la seva plantilla. González ja té experiència 
en aquesta tasca, que ha realitzat en les tres 
temporades anteriors a l’arribada de Toni 
Hernández. “Haurem d’anar a contrarellotge 
i mirar d’encertar entre el que poguem fi-
txar”, comentava el tècnic aquesta setmana. 

Diumenge, després de la primera derrota de 
la temporada a l’Estadi, Toni Hernández feia 
públic, en un tuit, el seu adéu a la direc-
ció esportiva del CF Badalona “per motius 
personals”. El valencià dedicava paraules 
d’agraïment al president, l’entrenador, els 
jugadors, els empleats del club i l’afició 
escapulada i acababa el seu missatge mani-
festant el seu desig que la seva marxa sigui 
“un punt i seguit”. Des d’aleshores, qui s’ha 

Manolo González pren les 
regnes de la direcció esportiva 
que deixa Toni Hernández 

Propera Jornada

 Olot  - Badalona 0
 València B - Peña Deportiva
 Ebro -  Llagostera
 Vila-real B -  Ontinyent
 Formentera -  At. Saguntí 
 Mallorca -  At.Balears 
 Elx - Dep. Aragón
 Lleida   -  Peralada
 Sabadell    -  Hércules
 Cornellà -  Alcoià

  Equip PTS GF GC

 1. Mallorca 44 30 10
 2. Vila-real B 40 27 14
 3. Cornellà 36 29 23
 4. Elx 34 31 20
 5. Ontinyent 34 19 14
 6. At. Saguntí 31 26 23
 7. Hércules 30 24 20
 8. Lleida 30 20 19
 9. Sabadell 28 18 16
 10. Alcoià 27 19 19
 11. València B 26 36 30
 12. Ebro 25 19 23
13. Formentera 25 16 22
 14. Badalona 24 21 25
 15. Llagostera 23 14 22
 16. At. Balears 21 17 23
 17. Olot 19 18 25
 18. Peralada 19 18 26
 19. Peña Deportiva 18 15 25
 20. Dep. Aragón 13 21 39

Classificació

Badalona: Morales; Albarrán, Álvaro Vega, 
Moyano, Parera (Joel Cañaveras, 10’); Robert, 
Toni Lao (Rubén Sánchez, 67’), Maestre, Kevin; 
Serramitja (Adri Rivas, 59’), Enri.  

Elx: José Juan; Tekio, Gonzalo Verdú, Zotko, 
Adrián Jiménez; Jony Ñíguez, Provencio; Co-
llantes (Iván Calero, 80’), Javi Flores (Manuel 
Sánchez, 84’), Lolo Plá (Nino, 61’); Benja.

Gols: 0-1, Benja (59’); 1-1, Albarrán (p.) (75’); 
1-2, Nino (78’); 1-3, Nino (82’).

Àrbitre: Bueno Prieto (madrileny). T.G: Parera 
i Moyano, del Badalona.Gonzalo Verdú, José 
Juan i Zotko, de l’Elx.

 Badalona 1   - Elx 3
 Llagostera 1 - Cornellà 1
 Peña Deportiva 2 -  Mallorca 1
 Dep. Aragón 1 -  Lleida 2
 At. Balears 1 -  Formentera 0
 Peralada 2 -  València B 2
 Sabadell 1 - Olot 2
 At. Saguntí 1   -  Vila-real B 1
 Ontinyent 2    -  Ebro 1
 Hércules 1 -  Alcoià 2

Resultats 21a Jornada

Del 19/01 al 25/01/2018Núm. 599

El millor atac devora 
la millor defensa (0-2)
El Seagull ja és l’ombra del líder a Segona, el Collerense

Foto: CE Seagull

No busquin a la classificació el 
pròxim rival del Seagull, perquè 
ara mateix, a data d’avui, el próxim 
adversari de les gavines són elles 
mateixes. 
El Seagull de Jordi Ferrón va su-
perar el líder del grup 3 de Segona 
Divisió a la Ciutat Esportiva Dani 
Jarque. Aquesta victòria a Sant 
Adrià de Besòs contra l’Espanyol 
B no és cap casualitat, aquest 
triomf és el reflex de la gran tem-
porada que protagonitzen les ga-
vines jornada rere jornada. A mès 
a més, els tres punts tenen un va-
lor doble, ja que les badalonines 
s’alcen fins a la segona posició de 
la taula i guanyen el ‘golaverage’ a 
les periques. 
 El primer temps va ser molt dispu-
tat entre els dos conjunts. Primers 

minuts de control per l’Espanyol 
però les badalonines van guanyar 
confiança per desequilibrar el par-
tit per la banda dreta. Tot i això, 

les jugades a pilota aturada es van 
convertir en l’arma letal de Jordi 
Ferrón. Les ‘gavines’ van gaudir 
de tres centrades consecutives 

que van perillar la porteria ‘perica’. 
Després d’un refús defensiu, el 
Seagull va posar el primer del par-
tit amb una rematada potent d’Au-

si. Amb l’avantatge per la mínima 
de les badalonines es va arribar al 
descans.
 A la represa, el Seagull va pres-
sionar a tres quarts del camp i al 
59’, de nou a pilota aturada, van 
rematar la feina amb una altra en-
galtada d’Ausi des de la distància 
després de servir la Alba Gordo 
una falta en curt. Doblet per la 
lateral badalonina. En la resta del 
partit, les gavines van mantenir el 
marcador i les blanc-i-blaves es 
van desinflar fins al final del partit.
Amb aquesta gloriosa victòria, el 
conjunt badaloní suma tres punts 
al camp del líder i ja és segon a la 
taula, a un del Collerense, líder. A 
més a més, l’equip blau és el mi-
llor atac i defensa de la Lliga amb 
41 gols a favor i 9 en contra.



poliesportiu 21Toni Santiago - redaccio@diaridebadalona.comfutbol comarcal20 Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

El Rugby Badalona guanya 
el seu primer partit en temps de descompte
Ricard Magrià va decidir els darrers tres punts per sentenciar la victoria

El camp de rugbi de la Marbella 
de Barcelona va ser escenari el 
passat dissabte d’un gran partit 
que va enfrontar al Club Natació 
Poble Nou contra el Rugby Club 
Badalona. La trobada prometia i 
la realitat és que no va decebre. 
Els primers minuts de la primera 
part van ser de tanteig, els dos 
equips van anar-se provant. El 
Poble Nou intentava imposar el 
seu joc de davanters forts i gros-
sos, mentre que els de Badalona 
responien amb recuperacions de 
pilota i joc a la mà. El resultat al 

final de la primera part parlava 
per si sol, després de diferents 
iniciatives, el marcador reflec-
tia un clar 17 a 14 a favor de la 
casa. A la segona part, cap dels 
dos equips va afluixar. Els bar-
celonins atacaven de davanters 
mentre que els badalonins respo-
nien amb atacs ràpids de la seva 
línia de tres quarts. En els darrers 
minuts, el Rugby Badalona, amb 
el resultat en contra, va iniciar a 
atacar amb convicció i cercant la 
primera victòria a la nova cate-
goria de la Primera Divisió Ca-

talana. Per la seva part, el Poble 
Nou es defensava dins de la seva 
zona de 22 metres. Amb el temps 
exhaurit, els Taurons perdien 25 
a 24, però una falta dels locals 
va afavorir als badalonins. Era 
el moment de tot o res, i Ricard 
Magrià va assumir el repte de 
xutar a pals el cop de càstig. La 
pilota va enlairar-se i tres punts 
decisius va sentenciar la victòria 
per al Rugby Club Badalona. Ara 
un nou repte, aquest diumenge 
s’enfronten als Carboners de Te-
rrassa.

S’enfrontaran aquest diumenge davant els Voltors

Els Dracs es desplacen a 
Mallorca per engegar la LNFA

Després de la inesperada retirada 
dels Reus Imperials de la Lliga 
Nacional de Futbol Americà, els 
Badalona Dracs començaran la  
LNFA aquest diumenge, 21 de 
gener, a San Moix (Palma) da-
vant els mallorquins Voltors, que 
arriben després de perdre amb els 
Firebats per 0-18. Per la seva part, 
l’equip de Juan Serrano presenta 
un gran equip amb l’americà Craig 
Coffman i l’alemany Tobias Fusch; 
mentre que en els Dracs s’estre-
naran els tres americans Lorenzo 
Melchiorre, Brandon Ravenel i 
Mith Sanders per defensar i repetir 
el títol nacional.

La Cursa Benèfica per a les 
Malalties Minoritàries, que se 
celebrarà el 4 de març, ja ha 
obert el termini de les inscrip-
cions. Un any més, l’Associació 
de Veïns del Turó d’en Caritg, 
conjuntament amb la Plataforma 
Acció Badalona i l’Associació de 
Comerciants de Pau Piferrer-La 
Salut Alta  convoquen la setena 
edició d’aquesta cursa formada 
per dos circuits, un de 10 quilò-
metres i un altre de 5Km. A més, 
també es podrà realitzar una ca-
minada de 5Km i els infants d’en-
tre 6 i 12 anys podran obtar a una 
prova no competitiva i gratuïta de 

400 o 700 metres. Totes les pro-
ves sortiran des de la plaça del 
Caritg. Pel que fa a les inscrip-
cions, que ja es poden realitzar a 
través del web wwww.xipgroc.cat, 
tenen un preu de 10 euros (si es 
disposa de xip), 12 euros (xip de 
lloguer) i 5 euros (la caminada). 
Com en les darreres edicions, els 
beneficis recaptats es destinaran 
a la Fundació d’Institut d’Inves-
tigació en Ciències de la Salutat 
de l’Hospital Germans Trias i 
Pujol. A més, la prova solidària 
comptarà amb la paralímpica 
badalonina Melany Bergés, com 
amfitriona.

La cursa per les 
malalties rares obre 
les inscripcions

Foto: Rugby Club Badalona

Foto: Joan Sancho
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El mur del centre parroquial segueix intacte; el 
Badalonès manté la seva condició d’aspirant
A Primera Catalana femenina, la Minguella planta cara al Sant Cugat i el Natzaret perd un duel directe

Will Truss, jugador Sant Josep. / M. Expósito

El pivot del CB Coalci Sant Josep 
Will Truss ha tornat a exhibir-se 
en la victòria del conjunt de Sergi 
Vives contra el CB Roser (78-65). 
El Sant Josep va superar l’equip 
badaloní des de l’inici (22-16). La 
fortalesa dels badalonins al joc 
interior es va intensificar al segon 
quart (41-33). Els 24 punts i 14 
rebots de Truss, amb l’aportació 
de Gerard Blat (18-4) i Ali François 
(12-1), va destacar al final del matx

El Badalonès , la sensació de 
Copa
A Copa Catalunya, el Badalonès 
de Xavi Riera va superar el Lliça 
d’Amunt a domicili (66-74) i el 
Maristes de Lluís García va acu-
mular dos punts més a La Plana 
contra el CN Sabadell amb un fes-
tival de 16 triples (94-82). Malau-

El Maristes 
Ademar acumula 
16 triples en la 
seva victòria a 
La Plana contra 
el Sabadell

tra el Maristes Ademar B (66-74), 
Sant Josep B versus Diagonal (86-
95) i Minguella B contra el Coll 
(61-59). L’ABB va caure contra la 
Mina a Bufalà (67-75).

Minguella i Sant Andreu Nat-
zaret: lluita badalonina sense 
premi
Sense jornada badalonina a Copa 
Catalunya femenina,  la Minguella 
va batallar a la pista del Sant Cu-
gat. Malauradament, els darrers 10 
minuts van ser els menys efectius 
de tot el partit (73-66). Per la seva 
banda, el Sant Andreu Natzaret va 
caure al segon temps contra el Gra-
nollers (57-33).
A Segona Catalana, la Unió Bàsquet 
Llefià va caure contra el Sant Quirze 
(67-58) i el Círcol a La Plana davant 
el Sabadell (45-66). Finalment, a 
Tercera, el Badalonès va superar la 
Llefià B (70-44), el Sant Josep va 
guanyar el Joventut B (56-80), la 
Minguella B va perdre a la pista del 
Sant Pol (59-44) i el Círcol B es va 
imposar al Natzaret B (45-42).

radament, el Círcol Catòlic de Juli 
Jiménez va caure en la primera 
jornada de l’any contra el Torrefor-
ta (72-66). 
A Primera Catalana, la Minguella 
va arrencar l’any amb les sensa-
cions renovades i va superar el CB 
Salt a Casagemes (72-48). 
Una categoria per sota, Segona Ca-

talana, el Badalonès B va superar el 
Tremp (69-50). A Tercera, victòries 
de la Cultural contra el Círcol B 
(69-66), Llefià davant la Gramenet 
(67-61), Sant Andreu Natzaret con-

A Quarta 
Catalana, 
vam celebrar 
el triomf del 
Sistrells contra 
el Turó de la 
Peira (4-5). 
Els badalonins 
sumen 18 punts.

Pobresa de gols a Llefià; Young Talent i Lloreda 
no afluixen; el Sistrells guanya

La manca d’efectivitat ofensiva 
comença a ser un problema a la 
Unificació Llefià. El conjunt de 
Jordi Souto va patir contra el Sant 
Pol una nova desfeta al Municipal 
badaloní.
Contra el conjunt maresmenc, la 
Llefià va gaudir de diverses opor-
tunitats per poder avançar-se al 
primer temps, però el Sant Pol va 
millorar el seu olfacte golejador 
a la represa i va emportar-se els 
tres punts amb una única diana a 
favor (0-1). La derrota manté els 
badalonins a la zona còmode de la 
taula amb 27 punts però el bon joc 
de l’equip no es tradueix en punts.

A Tercera Catalana, el Young Ta-
lent segueix líder del grup 4 des-
prés de superar el Cabrils amb 
gols de Barbancho i Josué (2-1). 

El Lloreda, també segueix acumu-
lant punts de tres en tres gràcies 
al triomf contra el Molinos, amb 
dianes de Cristian i Juan (2-0). A 
la part baixa, el Pomar va plantar 

cara un aspirant a l’ascens però no 
va poder evitar la desfeta contra la 
Cirera (2-5. Bernardo i Alejandro 
van transformar les dianes bada-
lonines. Finalment, el Pere Gol va 

caure per la mínima a Mataró con-
tra el Pla d’en Boet (3-2). Mesa va 
sumar el doblet badaloní.

A Quarta Catalana vam poder ce-

lebrar el triomf del Sistrells contra 
el Turó de la Peira (4-5). L’Àguila 
contra l’Escola Brafa (5-3) i la UE 
Bufalà davant el Montbau (4-1), 
van caure.

El conjunt de Ricardo Parra és campió d’hivern del grup 4 de Tercera Catalana

El Young Talent, campió d’hivern. / Young Talent
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Torna el certamen ‘Lo comido x lo reído’, que arriba a la 6a edició

Somriures per menjar: tornen 
els monòlegs solidaris al Blas Infante

Com cada hivern a principis d’any 
des de fa més d’un lustre, la set-
mana vinent arriba al Teatre Blas 
Infante el festival ‘Lo comido x 
lo reído’, els monòlegs solidaris 
que va començar a organitzar la 
humorista badalonina Pepi La-
brador i que ja s’han convertit en 
un clàssic de la cultura solidària 
local. La 6a edició de l’especta-
cle tindrà lloc el proper dia 26 de 
gener, divendres, a partir de les 
20.30h. Una funció que congrega 
a diferents monologuistes recone-
guts i que s’allargarà més de dues 
hores. El mestre de cerimònies 
tornarà a ser Gabriel Córdoba, 
que estarà acompanyat de Car-
los del Pozo, Gabriel Zubizarreta, 
Alberto de Momento, Carlitos, 
David Barragán i la pròpia Pepi 
Labrador. El passat any, el festival 
va recaptar uns 2.300 euros i més 

d’una tona d’aliments, més que en 
d’altres ocasions. Unes xifres que 
l’organització espera igualar, com 

a mínim. La recaptació d’entrades 
anirà a parar a mans del Banc 
d’Aliments de Barcelona, mentre 

que els productes aconseguits 
seran distribuïts per l’Associació 
d’Amics del Gorg Mar.

Festival del passat any / ‘Lo comido x lo reído’

El Carme acull el proper dia 27 una jornada de debat

El Centre Cultural El Carme acull 
el proper dissabte 27 de gener, de 
9 a 14 hores, una jornada de debat 
sobre cultura dirigida a totes les 
entitats, institucions, indústries 

El govern vol crear un consell 
municipal estable de cultura

o persones que hi vulguin par-
ticipar. La proposta, promoguda 
per la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Badalona, es fa 
amb la voluntat d’obrir un espai 

participatiu referent a la cultura 
de Badalona i, a la vegada, servir 
com a punt de partida per crear un 
consell participatiu formal i esta-
ble de les arts i la cultura a la ciu-
tat. La jornada, que porta el nom 
d’Olla cultural, respon la voluntat 
del govern municipal d’encetar un 
diàleg ampli i constructiu amb la 
màxima participació possible per 
la cultura a Badalona. La trobada 
pretén ser un espai obert al debat 
amb un format flexible i adaptable 
a les propostes dels participant 
per parlar sobre diversos àmbits 
de la cultura a la ciutat ja sigui 
sobre teatre, dansa, música, arts 
plàstiques, cultura popular i tra-
dicional, lletres, patrimoni o, en-
tre altres, memòria històrica. Per 
poder-hi participar cal inscriure’s 
prèviament a www.badalona.cat, 
omplint el formulari creat per 
aquesta ocasió.

El Círcol, gràcies a l’associació 
Ponts per la Pau, ofereix una con-
ferència sobre el drama dels refu-
giats, aquest divendres a les 19h, 
amb una ponent que ho va viure 
en primera persona. L’escriptora 
i activista Nadia Ghulam és una 
badalonina d’adopció que va venir 
d’Afganistan després de viure un 
autèntic drama on per sobreviure 

al règim talibà va haver de fer-se 
passar pel seu germà difunt, des-
prés que la seva casa fos destruïda 
per una bomba que la va malferir. 
L’any 2006, gràcies a un programa 
d’assistència internacional arriba 
a Catalunya on s’adapta perfecta-
ment i fa arrels a Badalona. Ha es-
crit tres llibres i una obra de teatre 
sobre el drama dels refugiats.

Nadia Ghulam explica 
la seva història com 
a refugiada 

Foto: Viquipèdia

Foto: Ajuntament

El Musica’t celebra la seva darrera 
edició després d’una dècada a Badalona
Els organitzadors expliquen que no s’ha aconseguit la consolidació suficient 

Cesk Freixas

tic, un escriptor rebel, que trenca amb la 
família i la societat per fer realitat les seves 
aspiracions i els seus ideals. Un escriptor 
que parla dels grans temes universals: pas-
sió i instint, raó i creació, amor i llibertat. 
Josep Palau i Fabre (1917-2008) va ser 
poeta, autor teatral, assagista, contista i un 
gran especialista en l’obra de Picasso.  

L’exposició itinerant Josep Palau i Fabre 
“L’home és un animal que es busca” ha ate-
rrat aquesta setmana a la biblioteca Can Ca-
sacuberta i romandrà fins al 3 de febrer. Un 
recorregut per la trajectòria vital de Josep 
Palau i Fabre (1917-2008) en l’any del seu 
centenari. Es tracta de presentar al públic 
d’avui, i sobretot als joves, un poeta romàn-

Can Casacuberta repassa 
la vida i obra de Josep 
Palau i Fabre

El Musica’t posa punt i final i l’edició 2018 
serà la darrera després de 10 edicions con-
secutives portant el millor de la música en 
català a Badalona. Des del 2009 Badalona 
ha acollit el festival, un projecte  nascut per 
equiparar el bon moment creatiu que viu la 
música de casa nostra amb una bona ofer-
ta de programació en directe i en una època 
de l’any, l’hivern, on la manca de programa-
cions i espais fa molt difícil per a la majoria 
de grups poder girar i donar a conéixer les 
seves propostes. Durant tot aquest temps per 
l’escenari del Musica’t han passat artistes, 

en el seu moment emergents, que han aca-
bat esdevenint artistes de referència i altres 
artistes amb una dilatada trajectòria. Alguns 
d’aquest exemples han estat Maria Arnal i 
Marcel Bagés, Gossos, Miquel Abras, Obe-
ses, Josep Thió, Nyandú, Pau Vallvé, Bruno 
Oro, Sanjosex, Roger Mas, Lexu’s, Mazoni, 
Joan Masdéu, Joan Rovira, Enric Verdaguer 
o In Crescendo. “Amb les sinergies i col·la-
boració de diferents entitats locals, especial-
ment del Círcol i de la Sargantana, i en els 
últims anys de Badalona Cultura, s’ha acon-
seguit arribar a tenir un festival de música a 

la ciutat durant una dècada. Un festival però, 
que totalment de forma auto-gestionada, no 
ha acabat de consolidar-se com era d’esperar 
en una ciutat amb el potencial i la capacitat 
de Badalona”, afirmen des de l’organització.

L’últim concert amb Cesk Freixas
Per posar punt i final, però també per cele-
brar els 10 anys de música, el Musica’t con-
clou la seva etapa en un concert especial, el 
dia 17 de febrer a les 9 del vespre al Teatre 
Principal, amb un dels màxims exponents de 
la cançó d’autor: Cesk Freixas. Serà el pri-

mer cop que el cantant presenti a Badalona 
les cançons del seu darrer disc (“Proposta”, 
2017). El cantautor de Sant Pere de Riudebit-
lles puja a l’escenari recollint l’experiència de 
14 anys ininterromputs dedicats a l’ofici de 
fer cançons. De nou, amb l’aliança insepa-
rable del guitarrista Víctor Nin, torna a posar 
de manifest la vigència i l’originalitat d’aquest 
treball. Amb “Proposta” Cesk Freixas con-
necta la reivindicació amb la vessant més 
constructiva i positiva i ho acompanya amb 
sonoritats contundents, i a vegades també 
més mediterrànies.

EL FESTIVAL NO HA 
ACONSEGUIT QUE 
L’AJUNTAMENT 
CEDEIXI EL TEATRE 
GRATUÏTAMENT

Pepi Labrador ha intentat les 
darreres setmanes que l’Ajun-
tament oferís de forma gratuï-
ta el teatre per poder recaptar 
més diners. Una petició que 
fins i tot va arribar a fer al Ple 
municipal. No obstant, se-
gons explica, ha estat impos-
sible aconseguir-ho, ja que el 
Consistori ha de cobrar sí o sí 
el preu públic. En qualsevol 
cas, el Blas Infante s’omplirà 
una vegada més amb més de 
400 persones per riure i mos-
trar la seva solidaritat.
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