
Reclamen previsió
Oposició i guinguetaires fan pressió perquè la instal·lació 

de ‘xiringuitos’ no torni a arribar amb retard

Foto d’arxiu
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La Penya lliga el primer 
reforç, el base argentí 
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Especialistes en el sector del transport i vehicles

El govern assegura que la licitació ja està signada i serà publicada properament

Badalona va viure un episodi de retard poc 
amable amb la instal·lació de les guinguetes 
de platja l’estiu passat. El govern pretenia 
renovar el contracte i incloure noves condi-
ciones estètiques en els bars, quelcom que 
finalment va acabar resultant impossible per 
falta de temps. Tot i prorrogar el conveni 
existent, tot l’enrenou va impedir que els ‘xi-

Oposició i restauradors comencen a pressionar 
per instal·lar a temps les guinguetes de la platja

ringuitos’ estiguessin oberts abans de juny. 
Quelcom que aquest any es vol evitar.
Per això, l’oposició ja ha començat a pres-
sionar i a demanar al govern celeritat. El 
Partit Demòcrata, concretament, s’ha mos-
trat preocupat per la “inoperància”, que, 
tem, pugui reviure la situació del passat 
any. El regidor Pere Martínez Carreté recor-

da que “des que es publica la licitació, a la 
seva adjudicació transcorren dos mesos, i, 
si realment es pretén canviar el model de 
guinguetes, com va anunciar el govern l’any 
passat, s’hi ha d’afegir un mes més”.  També 
demana més agilitat el president de l’asso-
ciació de guinguetes, Joaquim Padrós, qui 
assegura que ja ha intentat contactar amb 
la regidoria responsable, sense obtenir res-
posta, de moment. Segons el Pla d’Usos de 

Foto d’arxiu

la Platja de Badalona, els ‘xiringuitos’ po-
den començara operar el mes d’abril. Quan 
segur no hi seran encara serà per Setmana 
Santa, ja que enguany cau el mes de març. 
Així ho avança el regidor de Promoció 
Econòmica, Àlex Mañas, que afirma que la 
documentació de licitació ja està signada 
des de Secretaria, i que properament serà 
publicada. La previsió és que el nou con-
tracte estigui licitat el mes d’abril o maig. 

UN CONTRACTE AMB NOVES CONDICIONS 

La licitació dels vuit ‘xiringuitos’ es 
produirà sota les mateixes condicions 
que l’Ajuntament pretenia el passat 
2017:  un contracte que estimen en 
120.000 euros. Tindrà una vigència de 
quatre anys i el concessionari de cada 
guingueta haurà de pagar un cànon que 
oscil·la entre els 15.000 i els 30.000 
euros per temporada. Podran obrir de 
l’1 d’abril -tot i que difícilment ho po-

dran fer enguany- al 31 d’octubre. 
La licitació estableix que l’oferta gas-
tronòmica i les activitats de dinamitza-
ció de la guingueta seran considerades 
a l’hora de realitzar les adjudicacions. 
A més, una de les grans novetats, com 
ja va ser anunciat, és que l’estètica de 
tots els establiments estarà unificada i 
pretendrà recordar els antics envelats 
de festa major, amb colors blanc i blau.

Les cates dels terrenys han revifat l’oposició veïnal

El Turó de l’Enric, l’espai verd situat a l’avin-
guda Carlemany de la Morera, a la part més 
alta del torrent que separa el barri de Bufalà, 
torna a ser centre de mirades. Recordem que, 
fa un parell de setmanes, unes maquines ex-
cavadores van començar a fer unes cates de 
terres, sol·licitades a l’Ajuntament. Uns tre-
balls que ja van suscitar oposició veïnal i que 
van ser frenats. I que han destapat el suposat 

Nova polèmica al Turó de l’Enric: 
una empresa funerària vol construir-hi un tanatori

interès d’una empresa de serveis funeraris en 
construir-hi un tanatori.
Els terrenys on Badalona Capaç volia projec-
tar el seu centre ocupacional, en un conveni 
amb Mercadona, són de titularitat privada i 
tenen qualificació d’equipament sociosani-
tari. Mémora, una de les companyies més 
destacades del sector funerari, és l’actor 
responsable d’encarregar aquestes cates per 

comprovar l’estat del sòl. Des de Mémora 
han declinat fer declaracions, ja que, diuen, 
es troben “en converses amb l’Ajuntament”. 
Fonts municipals apunten a que l’interès de 
Mémora es remunta a mesos enrere, tot i que 
no hagi estat desvelat fins ara. Fa uns dies, 
després dels primers treballs que van encen-
dre les alarmes, el regidor d’Urbanisme, Oriol 
Lladó, es va reunir amb ells. El departament 
no ha rebut encara cap petició de llicència, 

Concentració de dimecres / Guanyem

quelcom que posaria el govern entre l’espasa 
i la pared, ja que un hipotètic projecte no ne-
cessitaria cap aprovació per part del Consis-
tori o el Ple. Fonts del govern coincideixen 
en que s’han d’esgotar les vies per arribar a 
un acord amb el privat, respectant els seus 
drets, i intentar protegir ambientalment el 
Turó de l’Enric, tal i com recomanava un in-
forme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
sobre aquesta zona i el Torren de la Font.

IMPEDEIXEN L’ENTRADA DE MÀQUINES AL TERRENY

Aquest dimecres, les maquines han in-
tentat tornar a accedir a l’entorn natural 
i s’han trobat amb l’oposició d’una vinte-
na de membres de la plataforma Salvem 
el Turó de l’Enric, a més de regidors i 
membres de Guanyem Badalona, ERC i 
d’ICV-EUiA. La Guàrdia Urbana també 
hi ha estat present i ha aixecat acta de 
la situació. Un gest que el Partit Popular 
ha criticat i ha titllat de “comèdia i hipo-
cresia”, ja que es tracta d’una protesta, 

diu, a la qual se sumen després d’haver 
concedit els permisos d’obra menor per 
dur a terme un estudi del terreny. També 
el PSC ha criticat el moviment a través 
de les xarxes socials. Des del moviment 
veïnal i de preservació de l’entorn criti-
quen que el govern no hagi aprofitat el 
darrer any per buscar la manera de pro-
tegir legalment l’espai i que ara s’arribi a 
aquesta situació de risc on ha d’entrar en 
joc la mobilització veïnal.

Localitzen els autors de l’incendi 
de la barca de la platja

Diumenge la platja badalonina va aixecar-se 
amb una imatge desagradable que, desafor-
tunadament, no és el primer cop que es pro-
dueix: una de les barques de la platja dels Pes-
cadors malmesa per l’incivisme. Aquest cop 
va ser degut a un incendi, que va pràcticament 
calcinar un d’aquests elements de memòria i 
patrimoni. Els fets van despertar una forta con-
trarietat a les xarxes socials, on molta gent se’n 
va fer ressò, va criticar els fets i va demanar 

mesures per controlar aquesta mena d’incidents. 
Dilluns al matí, la Guàrdia Urbana va informar a 
través de xarxes socials que ja es van localitzar 
els presumptes autors dels fets. La mateixa nit 
va ser identificar un grup de sis menors d’edat, 
que van ser trobats a prop del lloc dels fets. Se-
gons la policia, a banda de l’incendi de la barca, 
suposadament també haurien llançat diverses 
cadires a la via del tren, tot i que afortunadament 
sense ocasionar cap incident. Foto: TOT Badalona

Sis menors van ser identificats
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Les brigades de manteniment només atendran 
urgències davant la manca d’eines de protecció
La PSU reivindica que la situació es dilata des de fa massa temps

Foto: PSU

rimentat un increment del passatge del 
2,3% respecte l’any anterior. En total, en-
tre el gener i el desembre del 2017 s’hi van 
fer 390,39 milions de viatges. En total, el 
metro va guanyar 8,91 milions de viatgers. 
“Aquest creixement implica que als trans-
ports públics de l’AMB hi hem incorporat 
fins a 18,52 milions de nous viatgers res-
pecte al 2016  i que això ha permès deixar 
d’emetre un total de 9.911 Tones de C02, 
1’2 tones de PM i 30,99 Tones de N0x a 
l’aire metropolità”, ha puntualitzat el vice-

L’any 2017 s’ha tancat amb un nou rècord 
històric de viatgers del transport públic 
metropolità. El servei diürn del Barcelonès 
Nord, a càrrec de l’empresa badalonina de 
transport Tusgsal, ha experimentat un im-
portant increment de viatgers del 6,2%, 
confirmant la tendència positiva dels da-
rrers anys. Pel que fa al Nitbus, també en 
mans de Tugsal, ha guanyat un 7,5 % de 
passatgers durant el 2017. D’altra banda, 
la xarxa de metro, que també ha batut un 
nou rècord històric de viatgers, ha expe-

El bus diürn al Barcelonès 
Nord va créixer un 6,2% 
durant el 2017

La Plataforma Sindical Unitària ha denunciat 
aquesta setmana la situació de les brigades 
de manteniment municipals, que es troben a 
dia d’avui sense material de protecció ade-
quat i en condicions. Per això, els represen-
tants sindicals han avisat que els treballadors 
deixaran de sortir si no són ben equipats i 
només atendran actuacions d’urgència, per 
deferència al seu deure amb la ciutat. “Si no 
estan equipats per a fer la seva feina, no sur-
ten. Estan complint la llei. Els qui no l’estan 
complint són els membres del govern mu-
nicipal, que no doten a les brigades de les 

eines de protecció individual normatives”, 
etziba el secretari general de la PSU, Pedro 
López. Una decisió que implica a més d’un 
centenar de treballadors que fan tasques per 
a Via Pública, Parcs i Jardins, Esports, es-
coles municipals i Guàrdia Urbana. La PSU 
assegura que fa més de quatre anys que no 
es renova el material, i que hi ha tasques en 
les quals és imprescindible. “Podem accep-
tar que no hi hagi pantalons en condicions 
o que els treballadors s’hagin de comprar 
les seves pròpies samarretes, però que no 
hi hagi guants, ulleres o botes de protecció 

és molt seriós”. Fonts municipals assegu-
ren que hi ha en marxa un contracte menor 
d’urgència per adquirir el material necessari, 
ja que els darrer concurs que es va fer per 
adquirir una vintena de lots va quedar deserts 
perquè les empreses no complien els requi-

sits de la licitació. Recorden que el mandat 
anterior es va encarregar un material que no 
complia la normativa i es va haver de retirar, 
i que el present mandat es va obrir un procés 
participatiu perquè els sindicats diguessin 
com havia de ser el material que s’adquirís.
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Van desaparèixer i les van trobar lligades a Montjuïc

Dues joves de Badalona que van 
desaparèixer aquest dimarts han 
estat trobades a la muntanya 
de Montjuïc lligades de mans. 
Així ho va avançar dimecres al 
migdia El Periódico, que expli-
cava que les noies havien estat 
trobades per una parella de ma-

Dues noies de Badalona 
fingeixen el seu segrest

tinada i que les havien portat a 
l’Hospital del Mar de Barcelona. 
Segons fonts policials, les ma-
res de les dues noies, una de 
les quals és menor, van alertar 
als Mossos d’Esquadra que no 
sabien res de les seves filles, 
després que desapareguessin 

durant el matí, i es va iniciar una 
investigació per localitzar-les. 
Després de les primeres investi-
gacions, els Mossos van confir-
mar que es tractava d’un incident 
fingit per part de les dues noies, 
i que no s’hauria produït cap se-
grest real. 

La Guàrdia Urbana ha detingut 
fins a sis persones per la seva 
presumpta implicació en l’agres-
sió a un jove del barri d’Artigues, 
la nit del passat dissabte. El noi 
va resultar ferit greu per arma 
blanca, a més de patir múltiples 
contusions, una situació que va 
requerir el seu trasllat a un centre 

hospitalari. Diverses dotacions 
territorials van interceptar els 
autors quan fugien del lloc dels 
fets. Segons les primeres investi-
gacions de la policia badalonina, 
l’incident derivaria d’una possi-
ble venjança entre les dues parts, 
conseqüència d’esdeveniments 
de dies anteriors.

Detinguts per 
agressió amb arma 
blanca a un jove 

Agents patrullant pel carrer Xile, a Artigues / Arxiu

Foto: Mossos
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Cirurgians de Can Ruti ideen un estri 
per millorar la il·luminació durant les operacions
Es pot acoblar a diferents eines de cirurgia, és estèril i d’un sol ús

Operació amb el nou estri / Germans Trias

cador serà posat a la venda, com cada any, 
a finals del mes d’abril, dies abans de l’inici 
oficial de les festes. El Consell dels Infants 
s’ha celebrat aquest dimecres a l’edifici del 
Carme, on els nens i nenes també han par-
ticipat en un procés per decidir com han de 
ser els parc de Badalona.

Aquest dimecres, els nens i nenes del Con-
sell dels Infants han participat en una vota-
ció per triar de quin color serà el mocador 
de les Festes de Maig d’enguany. Després 
de diverses opcions finalistes, el color ma-
genta ha estat el triat com a color identifica-
tiu de la ja tradicional peça de roba. El mo-

El Consell dels Infants tria 
el magenta com a color del 
mocador de festes

Durant les intervencions quirúrgiques, 
molts cirurgians manifesten problemes o 
dificultats en la il·luminació del camp qui-
rúrgic. També s’hi van trobar els doctors 
Joan Francesc Julián i Jordi Navinés, del 
Servei de Cirurgia General i Digestiva de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol, i inves-
tigadors de l’Institut de Recerca Germans 
Trias i Pujol (IGTP), que han ideat Rutili-
ght®, un sistema d’il·luminació local que 
s’adapta i acobla a l’instrumental quirúrgic. 
La idea és tan senzilla com eficient, s’adapta 

a l’instrumental quirúrgic de manera fàcil 
i ràpida, acoblant-se a l’eina com si fos 
l’adaptador per al bolígraf en un compàs. És 
estèril i d’un sol ús, fabricat amb una sili-
cona elàstica que fa que es pugui ajustar a 
qualsevol instrumental de quiròfan que faci 
entre 5 i 12 mil·límetres de diàmetre. “Això 
inclou des de bisturí, bisturí elèctric, pinces 
un aspirador, unes tisores o una sonda, i 
s’adapta a sistemes d’energia per fer tran-
seccions de parènquima i teixits”, explica 
Julián. La llum la dona un anell de leds que 

aconsegueix centrar la il·luminació al punt 
de treball amb una temperatura de color 
òptima per a l’ús. La versatilitat del pro-
ducte fa que sigui d’utilitat per a diverses 
i molt diferents especialitats quirúrgiques, 
des de cirurgia general i digestiva, cirurgia 
toràcica, ginecologia, cirurgia pediàtrica, 

patologia mamaria, traumatologia, urologia 
o cirurgia plàstica, entre moltes. “Sovint hi 
ha punts foscos i ombres, que no es poden 
resoldre amb la llum de quiròfan, ni tan sols 
amb frontals o separadors amb llum incor-
porada, que també s’utilitzen de manera ha-
bitual”, explica el Dr. Julián.
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Es van posar sis el 2016 i en resten 14 aquest 2018

Des de finals de desembre s’han 
instal·lat 10 noves plataformes 
d’autobús en diversos punts de 
la ciutat gràcies a un conveni 
entre l’Ajuntament de Badalona 
i l’Àrea Metropolitana de Barce-

10 plataformes més a parades 
d’autobús de tota la ciutat

lona (AMB). L’objectiu d’aquesta 
iniciativa és millorar l’accessibi-
litat de les persones usuàries del 
transport públic i dels vianants, 
reduir el temps de parada i mi-
llorar la velocitat i compliment 

dels horaris de les diferents lí-
nies d’autobús de la ciutat. Lle-
fià, La Salut, Bufalà, Progrés, 
Centre o Lloreda són alguns 
dels barris que se n’han vist be-
neficiats. S’han tingut en compte 
aspectes com la distribució te-
rritorial, el número de persones 
que accedeixen a l’autobús en 
aquestes parades i les dificul-
tats existents per a realitzar les 
maniobres d’acostaments dels 
autobusos. El conveni signat 
entre l’Ajuntament de Badalona 
i l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona estableix que ambdues ad-
ministracions financen el cost al 
50%, sent l’AMB qui s’encarrega 
de la instal·lació. El conveni pre-
veu la instal·lació de 14 platafor-
mes més per l’any 2018 i que se 
sumaran a les sis plataformes 
que ja es van instal·lar a finals 
de l’any 2016.

L’Ajuntament de Badalona ha po-
sat en funcionament un nou servei 
d’assessorament i orientació diri-
git a totes les entitats sense ànim 
de lucre de la ciutat. El servei es 
gestiona a través de la Fundació 
Catalana de l’Esplai (Fundesplai), 
que és una entitat sense afany de 
lucre amb una àmplia trajectòria 
i coneixement de les entitats. 
Oferirà ajuda en camps concrets 

com el jurídic, la gestió de recur-
sos humans, econòmica o fiscal; 
l’informàtic, la comunicació o la 
formació i fins i tot el finaçament. 
La regidora de Participació, Fàti-
ma Taleb, ha explicat que es tracta 
d’una prova pilot, a través d’un 
contracte pilot de 16.000 euros, 
que s’estendrà fins a finals d’any. 
Si el servei funciona i és ben re-
but, la intenció serà consolidar-lo.

Nou servei gratuït 
d’assessorament a 
les entitats locals

Presentació del nou servei / Ajuntament

Una de les noves parades / Ajuntament
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Educar, cosa de tots
Fa uns dies ens fèiem ressó d’un incendi que pràcti-
cament va calcinar una de les barques de la platja dels 
Pescadors. Els pressumptes autors, un grup de sis me-
nors d’edat localitzats ràpidament per la Guàrdia Urbana, 
suposadament també haurien pogut llançar diverses ca-
dires a la via del tren, tot i que per sort sense provocar 
cap incident greu.
Aquesta setmana, dues noies badalonines, una d’elles 
també menor, també han estat malauradament notícia, 
aquest cop per fingir un segrest. Van desaparèixer el 

dimarts després de sortir de l’escola i van ser localitzades a 
la muntanya de Montjuïc lligades de mans. Després de les 
primeres investigacions, els Mossos van confirmar que es 
tractava d’un incident fingit.
Aquestes dues notícies no estan pas relacionades i de ben 
segur que s’han produït en cicumstàncies i per causes abso-
lutament diferents, però sí que ens alerten de la necessitat de 
no abaixar mai la guàrdia en l’atenció i l’educació dels nostres 
infants i joves, sobretot en una societat cada cop més com-
plexa que es transforma vertiginosament al ritme de les no-

EDITORIAL

ves tecnologies i de perspectives difícils arran de la crisi 
econòmica. Evidentment no podem caure en l’error de la 
generalització ni tampoc en el tòpic de relacionar direc-
tament joventut i incivisme, però sí ser conscients que 
en l’educació en valors dels nostres infants i joves tots hi 
tenim un paper. I que no tot ho podem delegar en l’escola. 
Un dels principals mecanismes de transmissió de valors 
és a partir de l’observació de ”models” o ”exemples”, i 
aquí, com a societat, tots ens hem de preguntar on fallem 
i on podem posar el nostre granet de sorra.

Bitllet només d’anada
tats recolzaven la plataforma que demana unir 
els tramvies. Personalment crec que hem de 
lluitar per aconseguir les millors connexions 
amb la ciutat del costat, sens dubte. Guanyaran 
temps els que treballin allà, farem servir menys 
el transport particular, contaminarem menys i 
això sens dubte és qualitat de vida per a tots 
nosaltres. Podrem anar a comprar a Barcelona, 
podrem anar al Teatre, a sopar…Serà mes fàcil 
i ràpid anar al centre de la ciutat del costat que 
moure’s per la mateixa BADALONA. Això NO 
vol dir que estigui en contra de metro, tramvia 
o quasevol altre transport. Vol dir que tenim un 

motiu més per posar-nos les piles i fer Bada-
lona atractiva. L’hem de fer i sobretot hem de 
vendre-ho. Els que tenim negocis els hem de 
fer prou interessants com per a que els badalo-
nins no marxin tot i tenir opcions. Cap dubte al 
respecte. Perquè sembla que el tramvia o metro 
o tren o el que sigui només vengui bitllets en 
una direcció. Pocs són els casos que, des de 
la gran ciutat, vinguin a Badalona. Al mateix 
temps que l’Ajuntament aposta per aquestes 
millores en comunicació, si no té un pla per 
fer interessant Badalona només aprofitarem el 
tramvia en una direcció.  Si juntes els dos fac-

tors tenim que, de fora no vindran i que els de 
casa marxaran…mals auguris pels comerços 
a mig termini. El hashtag dels 800.000 euros 
#badalonaesfutur no serà prou rentable, ja us 
ho dic jo. Us imagineu una campanya publi-
citària per promocionar la marca #Badalona? 
Que l’usuari d’Instagram de la Oficina de Turis-
me no tingui CAP publicació parla de la manca 
d’ interès.Perquè el cost és ZERO. Per tant, i tor-
nant al tema, tenim un nou motiu per posar-nos 
les piles i no haver de lamentar-nos després. Si 
treballem en tots els sentits podrem aconseguir 
que el bitllet sigui d’anada i tornada.

Fa unes setmanes coneixíem que noves para-
des de Metro arribarien a Badalona. No cal en-
trar gaire més en la notícia perquè sembla que 
és quelcom que molts no veurem. La setmana 
passada la notícia era que les associacions de 
veïns, alguns regidors del govern actual i enti-

Edgar S. Tejada
Restaurador
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LA PRÈVIA 18a Jornada ACB. Palau Blaugrana, diumenge 28 de gener a les 12.30h

Debut de Laprovittola i “reset” indispensable

PATRICK RICHARD

MAALIK WAYNS

SERGI VIDAL

JEROME JORDAN TOMASZ GIELO

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Diego Ocampo

FC BARCELONA 
Entrenador: Sito Alonso

ADAM HANGA

THOMAS HEURTEL

PAU RIBAS

A. VEZENKOV ANTE TOMIC
Nicolás Laprovittola farà el seu debut. / D. Grau - CJB

Visita al Palau Blaugrana que arri-
ba segurament en el moment més 
inoportú, però que toca afrontar 
amb l’objectiu clar, més enllà del 
resultat, de començar a oferir símp-
tomes de millora i restablir l’auto-
confiança. En els darrers partits la 
Penya ha estat com un flam, ne-
guitosa i minimitzada pels nervis, 
i cal fer un “reset”. El Barça Lassa, 

és cert, no seria precisament el ri-
val més favorable, però els de Sito 
Alonso, enguany, n’estan fent una 
de freda i una de calenta. Una es-
cletxa, aquesta irregularitat, que la 
Penya ha d’intentar aprofitar. “Estan 
jugant a un gran nivell en moments 
determinats i en canvi en d’altres 
no tant, però també és normal. 
Construir un equip porta temps i 

ells estan en construcció. Més que 
pensar en ells, però, el que hem de 
fer és pensar en nosaltres, que en el 
nostre cas estem en reconstrucció”, 
ha apuntat Diego Ocampo, que in-
cideix en la necessitat de recuperar 
“l’equilibri ofensiu i defensiu” però, 
sobretot, l’aspecte anímic. “Hem de 
ser més forts mentalment. Sabem 
que és un moment difícil, però hem 

de jugar amb atreviment i energia i 
no pas amb por, allunyant-nos del 
que és la classificació o el resultat”, 
ha dit el tècnic verd-i-negre. 
El base argentí Nicolás Laprovittola, 
fitxat aquesta setmana, ja debutarà 
al Blaugrana i ha de suposar una 
alenada d’aire fresc per a l’equip. 
Una de les incògnites, però, serà 
veure com es reorganitzen els rols, 

amb tres bases a la plantilla. Ocam-
po ha apuntat que la polivalència de 
Laprovittola o Wayns, que poden 
jugar de 1 o de 2, permetrà diverses 
variants. A més, ha assegurat que 
l’arribada de Laprovittola no té per-
què anar en detriment dels minuts 
del jove Neno Dimitrijevic: “Jugarà 
qui s’ho guanyi en els entrenaments 
i els partits”.

Núm. 600 Del 26/01 al 01/02/2018
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Víctimes de l’ansietat i d’un Múrcia molt més sòlid

Dimitrijevic, el millor contra el Múrcia. / D. Grau -CJB

 Nicolás Laprovittola: CJB

Ovie Soko (15), Clevin Hannah (23), Oleson (8), Tum- 
ba (4), Rojas (7) -cinc inicial-, Urtasun (-), Benite (2), 
Kloof (2), Delía (8) i Lukovic (2). 

71

Sergi Vidal (7), Wayns (4), Gielo (4), Richard (11), Jor- 
dan (9) -cinc inicial-, Dimitrijevic (14), Birgander (-), 
López-Arostegui (3), Kulvietis (4) i Ventura (6).

UCAM MURCIA

62

DIVINA JOVENTUT 

La visita de l’UCAM Múrcia va suposar 
la sisena derrota consecutiva del Divina 
Joventut a l’ACB (62-71). Els murcians 
es van endur el triomf de l’Olímpic 
amb solvència, imposant el seu físic 
amb l’atlètic Ovie Soko (15 punts i 11 
rebots) com a exemple paradigmàtic, i 
mostrant-se molt més regulars i sòlids 
que un conjunt verd-i-negre absoluta-
ment bloquejat per l’ansietat. Uns ner-
vis que es van traduir en un altre mal 
inici de partit i en uns percentatges de 
tir molt pobres: un 35% en tirs de camp 
i un 15% en triples (4/26).
La Penya va voler però no va poder, 
jugant amb el cor i no deixant mai de 

lluitar, però sense consistència ni con-
tinuïtat. L’empenta de Neno Dimitrijevic 
(14 punts) va estirar de l’equip en al-
guns moments, però no n’hi va haver 
prou per tombar un Múrcia molt més 
segur d’ell mateix, amb l’exverd-i-negre 
Clevin Hannah furgant en la ferida (23 
punts). 
Xiulets al final del partit i desànim a 
l’Olímpic entre els seguidors verd-i-
negres, després d’una primera volta 
d’històrics registres negatius: només 
quatre victòries i 13 derrotes. Un rumb 
que cal redreçar com sigui en la segona 
meitat del campionat per assegurar la 
continuïtat de la Penya a la lliga ACB.

NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER

1- Hannah, Heurtel, 
Doncic
2- Ponitka, Schilb, 
Eriksson, San Emeterio
3-Shermadini, Shengeila 
Norel, Pustovyi

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 17
1º PENYA CANET 2  gutvil98 (Canet de Mar)  233,80 
2º Penyacrack1  manel14penya (Badalona)  232,00 
3º Mark Center  Marc84 (Madrid)  228,00
...............................................................................................................

8º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  221,40

Lliga (general)
1º Penyacrack3  manel14penya (Badalona)  3.258,60 
2º Oh men!  smarti (Badalona)  3.228,60 
3º DRAMA  RAMONRIVALDO (Santa Coloma)  3.216,00
...............................................................................................................

12º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  3.101,60

Equip  del Diari

Laprovittola, fill de la candidata a la presidència 
d’Argentina
El nou fitxatge del Divina Joventut té 
l’única missió d’ajudar a la Penya a 
sortir del pou de la lliga ACB i sobretot 
mantenir la categoria. Però una de les 
curiositats que no sap molta gent és que 
el base argentí és fill d’una candidata a 
la presidència del seu país. És Marga-
rita Stolbizer, que va ser diputada i la 
progressisita va fer un pas endavant per 
intentar ser l’alternativa al peronisme i a 
la dreta mentre el base de la Penya feia 

campanya quan ja era professional. Això 
sí que és “amor de madre”. Nico té dos 
germans més (Federico i Juan) i la seva 
explosió va ser al Torneig Nacional amb 
l’ascens del Lanús a la màxima categoria 
del bàsquet argentí. Després va jugar en-
tre d’altres a l’Estudiantes, el Baskonia o 
el Lietuvos Rytas i també va tenir un pas 
pel Flamengo brasiler i també als Spurs 
de l’NBA on va coincidir amb els seu 
compatriota Ginóbili.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Resultats darrera jornada

Valencia Basket Club - Montakit Fuenlabrada 88-72

Baskonia - Real Betis Energía Plus 94-70

Unicaja - Herbalife Gran Canaria 94-87

RETAbet Bilbao Basket - Monbus Obradoiro 74-84

Iberostar Tenerife - Movistar Estudiantes 77-59

Tecnyconta Zaragoza - San Pablo Burgos 73-79 

Delteco GBC - Real Madrid 84-98

MoraBanc Andorra - FC Barcelona Lassa 102-92
Divina Joventut - UCAM Murcia 62 -71

Propera jornada

 Real Madrid  -  RETAbet Bilbao Basket
 FC Barcelona Lassa  -  Divina Joventut

 Herbalife Gran Canaria  -  Tecnyconta Zaragoza
 UCAM Murcia - Iberostar Tenerife
 Monbus Obradoiro - Valencia Basket Club
 Movistar Estudiantes  -  Baskonia
 San Pablo Burgos - Unicaja
 Montakit Fuenlabrada - MoraBanc Andorra
 Real Betis Energía Plus - Delteco GBC

  Equip  G P

 1 Real Madrid 16 1

 2  València Basket 12 5

 3 Barça Lassa 11 6

 4  Montakit Fuenla 11 6

 5  Unicaja 10 7

 6  Baskonia 10 7

 7 Iberostar Tenerife 10 7

   8  UCAM Múrcia 9 8

 9  Herbalife G. Canària 9 8

10     Morabanc Andorra 8 9

 11     Monbus Obradoiro 8 9

 12    Delteco GBC 7 10

 13    Movistar Estudiantes 7 10

14  RETAbet Bilbao 6 11

 15    San Pablo Burgos                       6            11

 16    Tecnyconta Saragossa                     5            12

17  Divina Joventut 4 13

 18    Betis Eplus            4           13

Classificació

Núm. 600 Del 26/01 al 01/02/2018

també un interior, preferiblenent un quatre 
amb experiència i bona mà des del períme-
tre. “No ens hem de precipitar i sabem de 
la dificultat del mercat a aquestes alçades. 
Sobretot el que volem és que sigui un juga-
dor amb ofici”, ha comentat Diego Ocampo 
aquesta setmana.

Nicolás Laprovittola (31/01/1990) arriba a 
Badalona cedit pel Zenit de Sant Petersburg 
fins a final de curs. L’internacional argentí 
és un base d’1,90m que coneix bé l’ACB. Va 
jugar a l’Estudiantes la temporada 2015/16 
i al Baskonia part de la temporada passada. 
Al 2016 també va militar als Spurs de l’NBA.
El nou reforç del Divina Joventut va aterrar 
dimarts i dimecres ja es va entrenar sota 
les ordres de Diego Ocampo, amb qui ja va 
coincidir a l’Estudiantes. “Que ell estigués 
aquí va ser un incentiu per venir”, va apun-
tar el nou base verd-i-negre, que va valorar 
el seu fitxatge com “un repte, pel que signi-
fica el club i per la seva història”. “Vinc amb 
moltes ganes de jugar, de passar-ho bé a la 
pista i de sumar i ajudar l’equip”, va afegir 
Laprovittola, que no serà l’últim reforç per 
intentar remuntar el vol. La Penya busca 

Nicolás Laprovittola, cedit 
pel Zenit fins a final de curs
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Foto: Eloy Molina.

LA PRÈVIA 23a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 28 de gener. 17 h.

Poca broma

SABADELLCF BADALONA
POSICIÓ 10è

11 Partits a fora G 3  E 6  P 2
Gols a casa Marcats 8 Rebuts 8

Entrenador Toni Seligrat.

POSICIÓ 14è
10 Partits a casa G 5  E 4  P 1

Gols a casa Marcats 15  Rebuts 8
Entrenador Manolo González.

tota la primera volta el va mantenir invicte 
com a local. Diumenge, un dia abans que 
s’acompleixi el primer aniversari de l’Estadi, 
és un bon moment per tornar-hi. Al davant hi 
haurà un equip, el Sabadell, que ha guanyat 
els mateixos partits que el Badalona, però 
que n’ha empatat 14, cinc més que el conjunt 
escapulat. En una temporada en què no han 
aconseguit enganxar-se al primer vagó de la 
classificació, els de Toni Seligrat ocupen el 

El Centre d’Esports Sabadell visita a l’Estadi, 
aquest diumenge a les 17 hores, en el mo-
ment més crític del que portem de tempora-
da. Després de vuit jornades sense conèixer 
la victòria i d’encadenar tres derrotes segui-
des en els tres partits jugats el 2018, amb set 
gols en contra i només un, de penal, a favor, 
el millor que es pot dir del Badalona és que 
encara resisteix sense caure a les últimes 
cinc posicions de la taula. Però una nova 

lloc desè, tan lluny de la promoció d’ascens 
com de la zona de perill. Per mirar de supe-
rar-los, el Bada no podrà comptar amb els 
lesionats Kilian Duran, Adri Rivas i Adrià Pa-
rera, però si amb Héctor Camps, que tornarà 
després de complir sanció.
Per altra banda, en el moment de tancar 
aquesta edició encara no s’havia anunciat el 
fitxatge de cap dels jugadors que el Badalona 
té previst realitzar en aquest mercat d’hivern. 

ensopegada portaria, molt probablement, 
l’equip de Manolo González al pou: l’Olot, 
que ocupa el lloc de promoció de descens, 
només es troba dos punts per darrere i, des 
de diumenge passat, amb el goal-average a 
favor seu.
Ja fa setmanes que han saltat les alarmes 
a Montigalà i que es compleixen els pitjors 
diagnòstics. Toca reaccionar i recuperar la 
millor versió d’aquest equip, la que durant 

El Ple de Sant Adrià ha donat 
aquest dilluns el pas final i de-
finitiu per protegir les Tres Xe-
meneies i la sala de turbines 
de l’antiga central tèrmica de la 

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

Resultats 21a Jornada

 Olot 2  - Badalona 0
 València B 1 - Peña Deportiva 1
 Ebro 0 -  Llagostera 0
 Vila-real B 5 -  Ontinyent 0
 Formentera 0 -  At. Saguntí 1
 Mallorca 3 -  At.Balears 2
 Elx 5 - Dep. Aragón 1
 Lleida 1   -  Peralada 1
 Sabadell 1    -  Hércules 1
 Cornellà 0 -  Alcoià 1

  Equip PTS GF GC

 1. Mallorca 47 33 12
 2. Vila-real B 43 32 14
 3. Elx 37 36 21
 4. Cornellà 36 29 24
 5. At. Saguntí 34 27 23
 6. Ontinyent 34 19 19
 7. Hércules 31 25 21
 8. Lleida 31 21 20
 9. Alcoià 30 20 19
 10. Sabadell 29 19 17
 11. València B 27 37 31
 12. Ebro 26 19 23
13. Formentera 25 16 23
 14. Badalona 24 21 27
 15. Llagostera 24 14 22
 16. Olot 22 20 25
 17. At. Balears 21 19 26
 18. Peralada 20 19 27
 19. Peña Deportiva 19 16 26
 20. Dep. Aragón 13 22 44

Classificació

Olot: Ginard, Jose, Carles Mas, Masó, Barnils, 
Marc Cosme (Alfredo, 76′), Blázquez, Héctor, 
Marc Mas (Roger Vidal, 83′), Guzmán i Toril 
(Pedro, 67′).  

Badalona: Morales, Joel Cañaveras (Kevin, 
58′), Álvaro Vega, Robusté, Moyano, Sergio 
Maestre, Albarrán (Toni Lao, 79′), Robert Simón, 
Enri (Marcel, 58′), Rubén Sánchez i Néstor.

Gols: 1-0, Marc Cosme (30′); 2-0, Blázquez 
(81′).

Àrbitre: Mateu Busquets Ferrer. T.G: Jose, To-
ril i Héctor, de l’Olot, i a Joel Cañaveras, Sergio 
Maestre i Serramitja, del Badalona.

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

Resultats 21a Jornada
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L’Estadi segueix sense festa 
d’inauguració un any després
La poca sintonia que hi ha entre l’Ajuntament i el CF Badalona no convida a pensar 
que aviat se celebri la construcció d’aquest esperat equipament municipal

Foto: Eloy Molina

Dilluns que ve, 29 de gener, farà exac-
tament un any que es va jugar el primer 
partit a l’Estadi Municipal de Badalona. La 
flamant instal·lació esportiva, que arribava 
després de dècades d’espera, s’encetava 
amb un Badalona-Espanyol B que l’equip 
que porta el nom de la ciutat va guanyar 
per la mínima (1-0), gràcies a un gol de 
penal signat per Iván Agudo. Comptant 
aquell partit, el CF Badalona ha jugat 18 
cops en la lliga a la seva nova casa, dels 
quals ha guanyat la meitat, ha empatat cinc 

i ha perdut quatre. L’últim ha estat precisa-
ment una derrota que es produïa després 
de més de nou mesos d’imbatibilitat. A 
l’Estadi, l’equip de Manolo González ha 
marcat 27 gols (1,5 per partit) i n’ha rebut 
només 15 (0,83 per partit). El millor resul-
tat ha estat un 6-0 davant l’Eldenc i el pit-
jor, l’1-3 davant l’Elx de fa dues jornades.
Xifres al marge, la notícia és que l’Esta-
di Municipal de Badalona encara no s’ha 
inaugurat. Tot i que es tracta d’un equi-
pament públic, i que els dirigents polítics 

no han negat que li feia falta a la ciutat, 
la seva construcció no s’ha celebrat de-
gudament. L’explicació es troba, princi-
palment, en la tibantor que hi ha entre el 
CF Badalona i l’Ajuntament. Els comptes 
pendents entre el consistori i l’entitat di-
ficulten de manera decisiva la possibilitat 
que hi hagi una festa concelebrada. En tot 

cas, no hi ha notícies que s’estigui prepa-
rant res. Enmig de tot plegat, ressonen les 
paraules del tinent d’alcalde, Oriol Lladó, 
en l’assemblea extraordinària de socis 
escapulats celebrada fa un any, quan va 
assumir el compromís de muntar un acte 
inaugural per a l’Estadi que, de moment, 
no ha complert. 

Alba Maestre ‘Ausi’: “Qualsevol equip 
pot guanyar la Lliga ara mateix”
Un punt és la distància entre Collerense (34), Seagull, Espanyol B i Barça B (33)

Foto: Manel Expósito

El Seagull de Jordi Ferrón és 
l’equip més en forma del grup 
3 de Segona Divisió Nacional.              
El conjunt badaloní va superar 
amb matrícula d’honor un exigent 
inici d’any, amb victòries contra el 
FC Barcelona B a l’Estadi (1-0) i el 
RCD Espanyol (0-2) a la Ciutat Es-
portiva Dani Jarque de Sant Adrià.

Alba Maestre ‘Ausi’ va ser la gran 
protagonista del darrer triomf de 
les gavines amb dues dianes. 
Aquest ‘MVP’ del matx agafa més 
rellevància si remarquem que la 
jugadora blava va superar una 
lesió abans de finalitzar el 2017. 
La defensa del Seagull remarca 
que “l’inici de temporada va ser 
dolent perquè la pretempora-
da no va ser la millor possible. 

Tot i això, l’equip ha millorat i 
el canvi ja és veu al camp”, de-
fineix. A més a més, apunta que 
“l’equip treballa en funció del 

rival i això ja es veu a la gespa”.
Aquest cap de setmana, l’equip 
rep a l’Estadi el Son Sardi-
na i podria liderar la tau-

la si suma els tres punts i el 
Collerense -líder- no ho fa. 
D’aquesta manera valora ‘Ausi’ 
el tram decisiu del curs: “Ara 
mateix qualsevol equip té possi-
bilitats de guanyar la Lliga però 
el Collerense encara s’ha d’en-
frontar als equips de la part alta 
(Seagull, Barça B, Espanyol B i 
Europa, entre altres). Nosaltres 
hem de viatjar a Lleida i hem de 
jugar contra Son Sardina i Europa 
a Badalona”, remarca la lateral.

Infermeria amb ‘overbooking’
Els capítols amb més intriga 
de la temporada es troben con-
dicionats amb dues lesions 
pràcticament seguides, la de 
Sara Serna i la de Carla Morera.
“Les lesions també ens han per-

judicat però l’equip ha reaccionat 
prou bé a aquests contratemps”. 
Aquest hàndicap ha obligat Jordi 
Ferrón a reconvertir les jugado-
res en posicions més ofensives .
Finalment, ‘Ausi’ afirma que el 
grup es troba en una dinàmica 
molt positiva després de les da-
rreres jornades. “Hem tingut la 
sort que ens van mancar a la pri-
mera volta. L’equip surt reforçat 
d’aquestes dues victòries perquè 
treballem en equip. Els triomfs 
confirmen que som un gran equip .
Aquest diumenge a les 12 hores, 
el Seagull torna a la competició 
amb la visita del Son Sardina 
balear -sisè amb 26 punts - a 
l’Estadi Municipal de Badalona. 
A la primera volta, les gavines 
van sumar un punt a Mallorca.
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Derroten als Mallorca Voltors per un clar 0-51

En la primera jornada dels Bada-
lona Dracs en la Lliga Nacional 
de Futbol Americà 2018, els cam-
pions no van donar opcions als 

Primer gran triomf dels Dracs 
en la lliga nacional

Mallorca Voltors en la seva visita 
a Son Moix per 0 a 51. El quar-
terback Sergi Gonzalo va llançar 
cinc passos de touchdown, tres 

per al nord-americà Brandon 
Ravenel i els altres dos a Gui-
llem García i Edu Morlans. Victor 
Jordan va anotar un altre touch-
down per als badalonins amb una 
intercepció retornada fins a la 
end-zone dels Voltors per a tan-
car un primer temps que va de-
cidir completament el xoc (0-42). 
La segona meitat va un tràmit, tot 
i que els Dracs van incrementar el 
seu avantatge amb un touchdown 
de carrera d’un altre dels seus 
fitxatges nord-americans, Lo-
renzo Melchiorre, i un field-goal 
transformat per Guillem García. 
Per la seva part, l’emoció va ser 
present en la trobada júnior entre 
Dracs i Argentona Boca, on els 
visitants es van endur el triomf 
per un ajustat 12-13. Entre els 
jugadors van destacar Leo Keane, 
Eloi Arbolí, Jairo Lasheras i Pau 
Izquierdo.

El passat diumenge, els Termites 
de Llefià es van desplaçar a Vi-
ladecans per celebrar la tretzena 
i la catorzena jornada de la Lliga 
de Barcelona. En primer lloc els 
Va Tornem-hi van derrotar als 
Termites C per 327-298 que es 
poden al capdavant de la classi-
ficació, deixant en un segon lloc 

als llefianencs després de ser 
invictes en les darreres jornades. 
Per la seva part, els Termites B 
van guanyar al Sabadell (316-
317) i als Colobrers Groc (318-
270); mentre que els Termites A 
no van tenir la mateixa sort da-
vant dels Colobrers Groc i els Va 
Tornem-hi.

Els Termites 
de Llefià perden 
l’invicte

Foto: FEFA
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Primera derrota al centre parroquial; 
aquest Badalonès no té fre
Set victòries consecutives és el balanç dels dimonis a Copa Catalunya

Foto: Manel Expósito

El CB Coalci Sant Josep va patir 
al centre parroquial la primera 
derrota de la temporada. El Co-
llblanc va ser el primer rival que 

La Minguella B 
és líder del grup 
3 de Tercera 
Catalana amb 
12 victòries i 3 
derrotes 

prés de caure al Guinardó contra 
el Martinenc (90-70). Finalment, 
el Círcol Catòlic de Juli Jiménez 
va patir la derrota més cruel de la 
jornada. Els badalonins s’enfron-
taven al Santfeliuenc a La Plana i 
van caure per un punt i des de la 
línia de tir lliure als darrers segons 
del matx (70-71).  
A Primera Catalana, la Minguella 
va perdre a la pista de l’Arbúcies 
(71-63). A Segona, el Badalonès B 
va caure contra el CB Nou Esplgues 
(79-77). A Tercera, el Natzaret va 
vèncer l’ABB (68-56), la Minguella 
B el Círcol B (61-63) i la Cultural 
va sumar dos punts contra el MIR 
(70-78). El Maristes B va tancar els 
triomfs badalonins davant el Coll 
(68-80). Sant Josep B i UB Llefià 
van perdre versus Stucom (68-83) 
i La Mina (90-84), respectivament. 

No aixequen el vol
Els equips femenins no acaben de 
reaccionar. A Copa Catalunya, el 
Joventut Femení de Toni Madrid 
va caure a la pista del Tarragona 
(64-46). El conjunt verd-i-negre va 
perdre contra un rival directe però 
encara resten tres jornades per fina-
litzar la primera fase. A Primera, la 
Minguella va tenir a tocar el triomf 
contra el Granollers (50-55). El Nat-
zaret disputarà aquest dissabte el 
seu partit contra el Geieg B. A Sego-
na, el Círcol va superar el Cornellà 
(51-58) i la UB Llefià el Collblanc 
(56-62).  Finalment, a Tercera, el 
Joventut B va superar el Llefià B 
(64-67), el Sant Josep va caure con-
tra el Sant Cugat (39-46), el Círcol 
B va emportar-se el derbi contra la 
Minguella  B (44-50) i el Natzaret B 
va caure davant el Premià (45-72). 

trobava les pessigolles al conjunt 
de Segi Vives com a local (76-86). 
Tot i això, els badalonins es man-
tenen a la part còmode de la taula.  

El Badalonès, 7 de 7
A Copa Catalunya, el Badalonès 
de Xavi Riera és gran sensació ba-
dalonina. Els dimonis van esclafar 
el Vilanova a La Plana amb una 
exhibició ofensiva (99-62). Per la 
seva part, el Maristes Ademar de 
Luis Garcia perd pistonada des-

El Young Talent 
va patir la 
segona derrota 
de la temporada 
(0-1) i deixa 
de ser el líder 
del grup 4 
de Tercera 
Catalana

La ‘Llefi’ recupera el somriure; el Lloreda atrapa 
un Young Talent mortal; el Pomar agafa aire

La Unificació Llefià necessitava 
sumar tres punts que confirmes-
sin la bona feina d’’equip a la 
gespa. Dit i fet. Després de quatre 
jornades sense conèixer la vic-
tòria, el conjunt de Jordi Souto va 
recuperar el somriure a Sant Adrià 
de Besòs. Els badalonins van 
golejar el Sant Adrià (0-3) amb 
dianes d’Eric Díez, Paco Ramos i 
Isra Medina. Amb aquest triomf, la 
‘Llefi’ ja suma 30 punts.

A Tercera Catalana -grup 4-, la 
gran sorpresa va ser la primera 
derrota de la temporada del Young 
Talent al Mpal. de Badalona Sud 
contra el Singuerlín (0-1). La de-
rrota castiga l’equip de Ricardo 
Parra amb la pèrdua de la pri-
mera posició. Per la seva banda, 
el Lloreda de Carlos Rodríguez 

va superar la Llàntia (2-0) amb 
dues dianes de Borja i el Pomar 
de Jorge Rincón va aconseguir un 
triomf balsàmic a Badalona contra 
el Cabrils amb gols de Sánchez, 

Bernardo i Rubio (3-1) i deixa de 
ser el cuer de la taula. Finalment, 
el Pere Gol de Luis Ortega va cau-
re a Mataró contra la Mataronesa 
(4-0).

Al grup 14 de Quarta Catalana, el 
Sistrells va aconseguir la victòria 
a Can Cabanyes contra el Parc B 
(2-1) i l’Àguila va caure a Trinitat 
Vella contra el Cerro (2-0). Al grup 

16, la UE Bufalà va embutxacar-se 
el triomf a Can Zam contra el Ro-
todos colomenc (0-3) i trenca una 
ratxa d’onze jornades sense sumar 
de tres en tres.

Sistrells i UE Bufalà van superar a Parc (2-1) i Rotodos (0-3), respectivament

Foto: CD  Pomar
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Aquest dissabte, a les 21h, al Teatre Zorrilla

Esperanza Fernández presenta un 
concert molt especial. ‘De lo jon-
do y verdadero’ es planteja com 
una recerca i recopilació dels 

Esperanza Fernández i Miguel 
Poveda rescaten el flamenc

Foto: Esperanza Fernández

pals del flamenc que actualment 
estan en procés de relegar-se, 
d’oblidar-se, fins i tot. Per això, 
l’Esperanza proposa una rei-

Se celebraran més d’un centenar de funcions

Entre l’1 i el 18 de març, sis muni-
cipis de l’àmbit metropolità acolli-
ran ‘Dansa. Quinzena metropolita-
na’, un nou esdeveniment que neix 
amb la voluntat de convertir-se 
en una cita anual de les arts del 
moviment. Badalona, Barcelona, 
Cornellà de Llobregat, Esplugues 
de Llobregat, l’Hospitalet de Llo-
bregat i Santa Coloma de Grame-
net oferiran més d’un centenar de 

La Quinzena inundarà de dansa 
l’àrea metropolitana

funcions de dansa molt diversa, 
oberta a tots els gèneres i amb 
propostes per a tots els públics 
i totes les edats. Es podran veu-
re actuacions de dansa clàssica, 
contemporània, flamenc, hip-hop, 
jazz, musical o tradicional, entre 
d’altres, i també hi haurà propos-
tes participatives i moltes activitats 
paral·leles. En l’extens programa 
de la Quinzena metropolitana de 

Un dels espectacles a Badalona serà al metro / Foto: La Quinzena

El Museu de Badalona organit-
za un cicle de conferències amb 
motiu del centenari del triomf de 
la Revolució Russa de l’octubre 
de 1917. Al llarg d’aquest cicle 
s’analitzaran diversos aspectes 
d’aquesta revolta i l’impacte que 
va tenir tant a nivell mundial com 
en l’àmbit de l’estat espanyol. Els 
conferenciants, professors d’his-
tòria contemporània de la Uni-
versitat de Barcelona (UB) i de la 

Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB), especialistes en aquest 
tema, desgranaran els motius, les 
aportacions i les conseqüències 
que la Revolució Russa ha tingut 
en l’esdevenir global del segle XX.
Les dues primeres xerrades van 
tenir lloc la passada setmana i 
aquest dijous, i tancarà el cicle el 
professor d’Història Contemporà-
nia de la UAB Josep Puigsech, el 
proper dia 1 a les 19h.

Cicle de xerrades 
sobre la Revolució 
Russa al Museu

dansa hi ha molts artistes, com ara 
Toni Mira, Lali Ayguadé, Brodas 
Bros, La Taimada, Arno Schuite-
maker, Raquel Klein, Los detecti-
ves, el Ballet National de Marseille 
/ ICK, ZOO / Thomas Hauert + Ga-
briel Schenker, la Cia. Roberto G. 
Alonso, Otra Danza, Antonio Ruz 
o Kukai Dantza. A Badalona, els 
espectacles tindran lloc al Teatre 
Principal i a la línia 2 de metro.

Pietro Bartolo, després de llicen-
ciar-se en medicina, va decidir 
tornar a la seva petita illa al bell 
mig de mar, Lampedusa. Allà l’es-
perava el seu destí: convertir-se en 
un samarità convençut de la Llei 
del Mar que obliga a socórrer a 
qualsevol persona, en qualsevol 
situació, en qualsevol circum-
stància.  Ara ja fa trenta anys que 
Bartolo és un far per als invisibles, 

‘El metge de 
Lampedusa’ aixeca 
el teló del Zorrilla Actuarà divendres 2 de febrer a la sala Luz de Gas

Després de quatre anys de silen-
ci musical, Albert Fibla actuarà 
divendres de la setmana vinent, 
2 de febrer, a la sala Luz de Gas 

El badaloní Albert Fibla torna 
a l’escenari del BarnaSants

de Barcelona. Oferirà una tria del 
repertori que ha gravat en els 
cinc cds que va publicar entre el 
2004 i el 2013, a més d’unes quan-

tes cançons del treball que té la in-
tenció de gravar a finals d’aquest 
any. Serà el primer amb cançons 
noves des del 2008, ja que els 
dos últims van ser un directe, 
enregistrat al Teatre Zorrilla de 
Badalona, i un disc de versions 
en català de l’italià Paolo Conte. 
El retorn als escenaris del bada-
loní es produirà en el marc del 
festival BarnaSants, en el qual ja 
ha participat en cinc ocasions. ‘De 
tornada d’enlloc’ és el títol d’un 
concert en el qual Fibla espera 
retrobar el seu públic de sempre. 
“Aprofito la frase d’una de les 
meves cançons per explicar que 
aquest no és un retorn, perquè no 
he marxat mai”, explica a aquest 
diari. Albert Fibla, que estrenarà 
nous músics en aquesta actuació, 
espera poder presentar les seves 
noves cançons a Badalona a finals 
de 2018 o principis de 2019.

Wyoming y los Insolventes és 
el nom de la banda amb la que 
José Miguel Monzón, l’autèntic 
nom del Gran Wyoming, allibe-
ra la seva passió per la música 
rock i les actuacions en directe. 
La banda transmet en els seus 
espectacles ritme i bogeria i in-

tenta que el públic marxi sense 
oblidar una bona estona de di-
versió. El mediàtic presentador 
aterra aquest cap de setmana a 
Badalona en la seva faceta de 
líder musical. Serà a la Sala Sa-
rau, aquest dissabte a les 11 de 
la nit.

Wyoming i la seva 
banda faran vibrar 
el Sarau

Wyoming y los Insolventes

Foto: Quim Puig

vindicació de les figures fona-
mentals del cant més ancestral, 
com ara Tomás Pavón, La Perla 
de Cádiz, LaPaquera de Jerez o 
Antonio Chacón, entre d’altres. 
I tanta raó té la seva lluita que, en 
col·laboració amb l’entitat Tertúlia 
Flamenca de Badalona, l’artista 
sevillana serà acollida pel nostre 
cantaor, el gran Miguel Poveda, 
qui l’acompanyarà a l’escenari 
del Zorrilla en alguns dels temes. 
L’actuació de Badalona serà enre-
gistrada per formar part d’un disc 
i d’un documental sobre la gira 
d’aquests concerts amb col·la-
boracions amb artistes com Ar-
càngel, Marina Heredia, Carmen 
Linares o José Mercé, entre d’al-
tres. Aquest dissabte, a les 21h, 
al Teatre Zorrilla.

un exemple de coratge, de com-
promís, de humanitat, de dignitat. 
Xicu Masó ha fet seva la veu del 
Doctor Bartolo per fer-nos enten-
dre la urgència de la catàstrofe, en 
una obra dirigida per Miquel Gó-
rriz. S’aixeca el teló del segon tram 
de temporada de teatre als espais 
municipals de Badalona. Aquest 
divendres, dia 26, a partir de les 
nou de la nit, al Teatre Zorrilla.

Foto: Museu de Badalona
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