
Telefonia 
‘regalada’
Dues antenes telefòniques porten 
anys instal·lades al Turó d’en Caritg 
sense cap benefici per a l’Ajuntament

Una de les dues antenes situades al pati de la Guàrdia 
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La cima del Turó d’en Caritg, on està 
emplaçada la comissaria de Guàrdia Ur-
bana, és un dels punts amb més activitat 
radioelèctrica de la ciutat, atesa la seva 
avantatjada posició. Antenes d’emissores 
de ràdio, dels cossos de seguretat i de 
telefoni mòbil es concentren en un mateix 
punt, darrera de la caserna. Una situació 
que pot ser considerada de normalitat a 
primera vista, però que no ho és tant si 
analitzem el vessant més administratiu.
Les antenes de telefonia, concretament, 
que van ser instal·lades l’any 2012, es 
troben en un núvol d’al·legalitat que 
ningú s’ha encarregat d’ordenar durant 
més d’un lustre. Si bé la idea inicial era 
treure’n un rèdit econòmic per revertir-lo 

Sis anys d’antenes de telefonia 
a Guàrdia Urbana sense cap 
benefici per a l’Ajuntament
El contracte per establir un lloguer mai s’ha arribat a signar 
i la ciutat no ha ingressat un sol euro per cedir l’espai a les empreses

en millores per a la policia, ja que la in-
fraestructura es troba dins de l’àmbit de 
la comissaria, l’objectiu mai s’ha arribat a 
complir. I les antenes porten allà sis anys 
donant servei de cobertura sense que la 
ciutat hagi ingressat un sol euro.
La situació de les dues antenes de te-
lefonia és una provisionalitat que s’ha 
dilatat més del que es pretenia inicial-
ment. De fet, cap de les dues consta 
d’una instal·lació fixa. I és que la idea 
era que l’estructura anés al terrat d’un 
dels edificis policials, un trasllat que 
donaria més seguretat a les antenes i 
disminuiria el nivell de radiacions que 
puguin rebre les persones que hi treba-
llen a l’interior.

Estructura d’antenes situada al TUró d’en Caritg, dins la comissaria de Guàrdia Urbana

Així ho explica el regidor del PP Miguel 
Jurado, anterior responsable de la Guàr-
dia Urbana, que va prendre part d’aquest 
projecte per “assegurar que les emis-
sions no afectessin als agents i que els 
diners s’invertissin en la policia”. Jurado 
explica que es feien inspeccions periò-
diques cada tres mesos, i que, quan van 
marxar del govern, estava en tràmit la re-
gularització d’un contracte i d’un canon 
per aquestes antenes.
Engestur és des del passat mandat l’em-
presa municipal encarregada de la gestió 
d’antenes de telefonia en sòl públic, una 
pràctica que s’ha estès a nivell europeu 
els darrers anys per augmentar el  con-
trol de les mateixes i garantir els serveis 

Interferències amb els vols comercials
El Ministeri d’Indústria es va personar a la comissaria
En el marc de la infraestructura d’antenes 
de la comissaria, aquest mes de gener es 
va produir un episodi reservat més aviat 
per al capítol d’anècdotes. El 5 de gener es 
va personar a la prefectura un representant 
del Ministeri d’Indústria que va informar 
que alguna de les antenes estava provocant 
un lleu tipus d’interferència en les emisso-
res de vols comercials que passen sovint 
per sobre de Badalona. Segons va expres-
sar el tècnic del Ministeri, les interferèn-
cies venien donades per una de les dues 
emissores de ràdio que hi ha al Turó d’en 

Caritg, concretament a la d’Ona Mar Ràdio, 
amb seu a Sant Antoni de Llefià. Tant el 
responsable de la ràdio de Llefià com l’en-
carregat de manteniment de Ràdio Ciutat 
de Badalona, que també té allà l’antena, 
van personar-se per ocupar-se del tema, 
que finalment va quedar en un fet sense 
gravetat. 
“Es tractava d’un soroll en la freqüència, 
una intermodulació”, explica el responsa-
be d’Ona Mar, que resta importància al fet. 
“És estrany perquè portem molts anys i mai 
havia passat. No vam tocar res ni res havia 

canviat aquells dies. Van realitzar mesura-
ments amb l’analitzador d’espectre i tot es-
tava bé”. El problema va desaparèixer i no 
ha tornat a registrar-se cap interferència. 
“Aquest soroll és una cosa normal, passa 
de vegades, fins i tot amb satèl·lits! Per 
això les emissores tenim filtres, per evi-
tar que res no es coli per sobre de la FM 
(Freqüència Modulada)”, explica el tècnic 
de l’empresa que treballa per Ràdio Ciutat. 
I és que a partir del 108.0, l’espectre està 
reservat per les comunicacions aèries, que 
ho fan sobretot al voltant del 120.0.

Dins d’aquest marc, l’Ajuntament, que 
encara no ha decidit com posar remei a 
aquest desordre administratiu, no ha co-
brat res per aquestes antenes, tot i que 
diferents fonts apunten que les pròpies 
empreses de telefonia són les primeres 
interessades en arreglar-ho i pagar el que 
toqui. Així ho ha confirmat almenys una 
de les dues empreses allà situades i amb 
les quals ha contactat aquest diari. 
De fet, segons Engestur, el contracte a 
l’espera de ser signat seria retroactiu, i 
inclouria el pagament d’aquests sis anys 
que no s’han saldat fins ara. I no només 
del lloguer; les dues antenes estan con-
nectades a la xarxa elèctrica de la pròpia 
Guàrdia Urbana, quelcom que també 
haurien d’abonar. Una situació que, no 
obstant, no sembla estar gaire a prop.

de connectivitat de la ciutadania. De fet, 
Engestur ha assegurat els darrers anys al 
Sindicat de Funcionaris de Policia, molt 
implicat en aquesta qüestió, que existeix 
aquest contracte per regularitzar la si-
tuació de les antenes, però que mai s’ha 
arribat a signar.
Diferents traves burocràtiques obstaculit-
zen que tot plegat es pugui normalitzar. 
El més destacat és el fet que Badalona no 
disposa d’una normativa o una ordenança 
que dicti com s’ha d’acotar la col·locació 
o distribució pública d’aquestes antenes 
en equipaments o terrenys municipals; 
no existeix una taxa fixada i aprovada que 
les empreses interessades puguin pagar 
a canvi de tenir la seva antena a la ciutat. 

Polèmica 
per la radiació
Més enllà del desordre administratiu, 
aquesta qüestió desperta des del pri-
mer dia polseguera per les hipotètiques 
conseqüències de salut de les emissions 
radioelèctriques. El SFP s’ha oposat des 
del primer dia contra la instal·lació, per 
les afectacions que pugui tenir en els 
agents que treballen a la comissaria. 
Unes emissions que diferents fonts, en-
tre ells experts en aquest tipus d’antenes, 
situen dins el llindar que permet la nor-
mativa de la Generalitat. La zona disposa 
d’un aparell de monitoratge en directe de 
la Generalitat que controla constantment 
els nivells. Tot i que, evidentment, les ra-
diacions són superiors a altres zones de 
la ciutat on no hi ha antenes, les xifres no 
són preocupants, apunten. Aquests ma-
teixos experts, això sí, subratllen que les 
emissions serien encara menors per als 
agents si les antenes disposessin d’una 
instal·lació millor i de més alçada. Més 
enllà del perjudici a Guàrdia Urbana, 
consideren que la ubicació és bastant 
bona, ja que es troba a molts metres dels 
habitatges més propers.
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El govern proposava reclamar el retorn d’uns diners cobrats de més, suposadament

El govern municipal s’ha quedat 
a les portes, almenys de moment, 
de poder demanar a Fomento de 
Construcciones y Contratas uns 
quatre milions d’euros que, creu-
en, l’empresa ha cobrat de més els 
darrers anys pel servei de neteja 
i recollida de residus. L’execu-
tiu portava una doble proposta 
encaminada a executar aques-
ta reclamació formalment, que 
l’oposició va tombar per veure 
motivació ideològica. D’una ban-
da, es pretenia rectificar el siste-
ma de revisions de preus, ja que, 
segons el regidor d’Espais Pú-
blics, Francesc Duran, la fórmula 
actual, contemplada dins del plec, 
no s’ha estat ajustant a llei. El 
govern es recolza en tot moment 
en l’informe intern liderat pel se-
cretari municipal sobre aquestes 
presumptes irregularitats. D’altra 
banda, l’executiu pretenia corregir 

L’oposició nega al govern una reclamació de 4 
milions a FCC perquè hi veu motivació ideològica

la certificació i facturació men-
sual que s’ha estat emprant fins 
ara, amb “l’aplicació indeguda 
de despeses generals i benefici 
industrial”. Una modificació que 
suposa un estalvi mensual de 
prop de 20.000 euros mensuals. 
En global, tot plegat representa la 

ser Conxita Botey, que confia, diu, 
en l’informe del secretari. Ciuta-
dans va concedir una abstenció 
en un dels dos punts, però va 
expressar els seus dubtes tècnics 
i juridics sobre la hipotètica recla-
mació. “L’empresa ha estat com-
plint les seves clàusules. Hauríem 
de saber què ens costaria perdre 
davant d’una demanda de FCC”, 
va expressar Juan Miguel López. 
“Estem intentant declara nul·la 
una cosa que nosaltres vam apro-
var el seu dia. No creiem que si-
gui la manera i hi veiem voluntat 
política. Entenem que això no ens 
portarà enlloc, i el secretari ad-
verteix del risc d’una reclamació 
també per part de l’empresa”, va 
subratllar el regidor del PDCAT i 
Unió, Pere Martínez. El líder del 
PSC, Àlex Pastor, va titllar de “ri-
dícul” i “postureo” tot plegat i va 
demanar el govern que deixi d’es-

Foto d’arxiu

tar “de braços creuats”. El Partit 
Popular, com ja ha fet les darreres 
setmanes, va expressar les seves 
crítiques contra aquest cas de su-
posades irregularitats en el que el 
govern els ha assenyalat directa-
ment en repetides ocasions. “És 
una aventura jurídica per motius 
ideològics que acabaran pagant 
els veïns en un possible judici. 
És seguir amb un relat que s’han 
inventat”, va etzibar Daniel Gracia, 
antic regidor de Via Pública.

El govern lamenta que es 
deixi passar l’oportunitat
El govern va lamentar que l’oposi-
ció renunciï “a intentar recuperar 
4 milions”. “Parlem de l’opció de 
recuperar uns diners que sembla 
que hem pagat de més. No ente-
nem aquest posicionament dels 
grups”, va expressar Francesc 
Duran.

reclamació d’uns quatre milions 
d’euros, que no serà possible, no 
obstant. Exigir el retorn d’aques-
tes quantitats requereix el visti-
plau del Ple, que aquest dimarts 
s’ha oposat a seguir la proposta 
del govern. L’única regidora que 
va donar suport als dos punts va 
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Els ‘populars’ van demanar que es retirés i van avisar d’accions penals

“Tot en ordre al Ple de Badalona. El PP ha 
de pagar la campanya i ho fa a costa de per-
metre greus irregularitats en els contractes 
de l’Ajuntament de Badalona”. Aquest tuit, 
amb un enllaç a una notícia sobre suposa-
des donacions de FCC al PP l’any 2011, va 
provocar un gir inesperat aquest dimarts al 
ple municipal i va derivar en la retirada del 
grup municipal de Xavier Garcia Albiol de 
la sala. El govern va posar sobre la taula les 

El PP marxa del Ple per un tuit de 
Guanyem sobre el cas de FCC i el servei de neteja

reclamacions de 4 milions d’euros a FCC 
per “irregularitats” administratives els da-
rrers anys, un punt que l’oposició va tombar 
i que no va prosperar. Després del debat, 
el compte de Guanyem Badalona, partit que 
encapçala l’executiu, va llançar a les xarxes 
l’esmentat comentari. Pocs minuts després, 
abans de les mocions, el president del 
grup del PP, Juan Fernández, denunciava 
el comentari, que titllava de “molt greu” i 

de danys a l’honor del partit. Fernández va 
demanar a l’alcaldessa que es retirés el tuit 
i va avisar d’accions als tribunals, a més 
d’aixecar-se del debat i marxa de la sala. 
Dolors Sabater va argumentar que no es 
tractava d’un tema ni de l’ordre del dia ni a 
tractar en el ple, sinó en un altre àmbit, i que 
no corresponia al seu paper d’alcaldessa 
aquesta petició. El Partit Popular, després 
de diferents avisos, va marxar de la sala, tot 

El PP marxant del ple de dimarts
EL TUIT DE GUANYEM SOBRE EL PP I FOMENTO

i la insistència de l’alcaldessa de proseguir 
amb l’ordre del dia. Alguns membres de 
l’oposició van retreure al govern que va ser 
el propi executiu qui fa mesos va presentar 
una moció, aprovada unànimement, sobre 
la bona praxis i ús de les xarxes socials a 
nivell polític durant els plens. El PP va de-
manar posteriorment la destitució de l’as-
sessor de Guanyem, al que assenyalen per 
“greus i falses acusacions”.
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El ple ha aprovat per unanimitat aquest dimarts dues mocions

Fa unes setmanes, una sentència del TSJC 
va condemnar a la Generalitat a retornar a 
diferents ajuntaments catalans uns diners 
que les localitats reclamaven en concepte de 
la gestió de l’escola bressol, i que el govern 
català va deixar de pagar el 2012. Arran de la 
notícia, altres ciutats que no havien secundat 
la denúncia, com ara Badalona, s’han posat 
mans a l’obra. Aquest dimarts, el Ple apro-
vava dues mocions en el sentit de reclamar 

Badalona explora la via jurídica per reclamar 
a la Generalitat el deute per l’escola bressol

aquest hipotètic deute, que a Badalona po-
dria ascendir a més de dos milions d’euros. 
El PSC va instar l’executiu a demandar també 
la Generalitat, i el govern va confirmar que 
hi estava treballant. En la seva intervenció al 
Ple, el regidor Jose Téllez ha confirmat que 
els serveis jurídics treballen el tràmit per re-
cuperar aquests recursos, colze a colze amb 
altres localitats que es troben en situació 
similar. De fet, Téllez ha avançar que l’advo-

cada que porta el cas, del despatx contractat 
per l’Ajuntament a través de concurs per dur 
a terme contenciosos administratius, és la 
mateixa professional que va aconseguir la 
sentència favorable pels municipis que ja 
saben que hauran de cobrar aquest deute. A 
dia d’avui, exploren quina és la fórmula més 
ràpida per aconseguir l’acceptació del paga-

Foto d’arxiu / Ajuntament

GENERALITAT I AJUNTAMENT ES COMPROMETEN A MILLORAR 
LES INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA VENTÓS MIR

Ensenyament i Ajuntament duran a terme 
en pocs dies millores en les instal·lacions 
de l’Escola Ventós Mir del barri del Pro-
grés, de moment dels espais allà on no 
s’interfereixi amb el normal funcionament 
de les activitats educatives. Les interven-
cions de més envergadura tindran lloc 
durant l’època no lectiva. Pel que fa a la 
futura construcció de la nova escola, els 
representants municipals van informar du-

rant la reunió dels avenços en la tramitació 
urbanística per tal que l’Ajuntament pugui 
fer la cessió dels terrenys i posar-los a dis-
posició del Departament d’Ensenyament i 
construir-hi la nova escola Ventós Mir. La 
voluntat, expressada pels representants de 
la Generalitat, és que el Govern treballarà 
per dotar pressupostàriament les partides 
econòmiques necessàries per a la cons-
trucció de la nova escola.

ment. A banda de la demanda com a tal, hi 
hauria una via jurídica per intentar afegir-se a 
la causa ja sentenciada favorablement com a 
part interessada. D’aquesta forma, expliquen 
fonts municipals, no s’hauria de començar 
una demanda de zero, que podria dilatar-se 
uns anys, com ha passat amb la que ara s’ha 
resolt favorablement per als municipis.

Els barracons no aniran a la Jumberca, sinó davant de l’actual escola Lola Anglada

La ubicació provisional del nou institut 
de Canyadó serà el parc de Ca l’Arnús

A poc a poc, el futur del nou institut del 
barri de Canyadó es va coneixent. Com a 
mínim el seu futur més immediat. Si fins ara 
es donava per fet que la ubicació provisio-
nal dels barracons per al nou centre seria la 
Jumberca, l’emplaçament final serà un al-
tre. Concretament a l’altra banda de la riera 
Canyadó. Els mòduls on el proper curs els 
alumnes d’ESO podran fer classe aniran al 
parc de Ca l’Arnús, davant de l’actual i nova 
escola Lola Anglada. Ajuntament i Ensen-
yament han decidit impulsar aquest canvi 
perquè la Generalitat no acabava de veure 
clar l’emplaçament al sòl de l’antiga Jum-
berca, que, a més encara conserva restes 
de contaminació industrial, encara que no 
molt agressives.  D’altra banda, ser al parc 
afavorirà el desenvolupament i tranquil·litat 
dels estudiants, que no hauran de conviure 
amb les obres que hi hagi al solar annex, 
ja que s’hi construiran pisos. Aquest és el 
gran avantatge que veuen els pares i mares 
de l’institut, que a dia d’avui compta amb 
una seixantena d’estudians, que fan classe 

Ubicació dels futurs barracons

En qualsevol cas, recordem que aquest pas 
és provisional, ja que la seu definitiva haurà 
de ser l’antic Lola Anglada, un cop pugui 
ser reformat i habilitat com a nou institut. 
L’objectiu, recordem, és que el nou centre 
tingui tres línies d’ESO i dues de Batxillerat.

a l’escola Lola Anglada. L’AMPA està con-
tenta amb el canvi però temen que aquesta 
nova ubicació dilati en el temps la reforma 
de l’antic edifici on s’ha d’acabar instal·lant 
l’institut. D’ara en endavant, reafirmen, 
comencen a lluitar per estar-hi el menor 

temps possible. La instal·lació de barra-
cons haurà d’estar enllestida aquest estiu, 
perquè els alumnes puguin començar el 
proper curs, quan se sumaran uns seixanta 
estudiants més. El que no hi haurà mentre 
l’institut estigui en barracons és Batxillerat. 
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Els estatuts fixaven la caducitat de l’ens ubicat a Sant Roc en el proper mes d’abril

El Ple ha aprovat aquesta setmana 
prorrogar l’existència del Consorci 
Badalona Sud de forma indefinida. 
El govern ha proposat una modifi-
cació del estatuts en aquest sen-
tit, ja que els mateixos van fixar 
en l’inici de la seva activitat una 
data de caducitat, el proper mes 
d’abril. Atès que la situació sobre 
el futur del Consorci a dia d’avui 
és lleugerament incerta, ja que la 
Generalitat no pot atendre la seva 
part per la situació política actual, 
el Consistori prefereix deixar ‘sine 
die’ el final de la institució. Recor-
dem que el Consorci és un òrgan 
format a parts iguals per Ajunta-
ment de Badalona i Generalitat 
de Catalunya per desenvolupar 
projectes de creixement i millora 
social i econòmica de la part sud 
de la ciutat, sobretot de Sant Roc. 
El seu naixement es va produir el 
2006 i és un instrument per facili-

L’Ajuntament prorroga el temps 
de vida del Consorci Badalona Sud

tar la canalització de recursos cap 
al territori. “El problema és que del 
costat de la Generalitat ningú aga-
fa el telèfon ara mateix”, lamenta 
el tinent d’alcalde Jose Téllez, en 
referència a l’absència de govern 
català a l’ús.
El govern nega que hi hagi cap 

Seu del Consorci, a Sant Roc

CIUTADANS PROPOSA INTEGRAR EL CONSORCI
A L’ESTRUCTURA DE L’AJUNTAMENT

Emmarcat en aquest debat, Ciu-
tadans ha proposat prorrogar la 
vigència del Consorci durant 
un any més per poder valorar 
la integració del Consorci dins 
l’estructura de l’Ajuntament. Els 
taronges plantegen una acció 
semblant a la de l’IMPO, els 
darrers mesos, que ha desapa-
regut com a empresa municipal 
i s’ha annexionat al Consistori. 
“Podríem reduir la burocràcia, 
aprofitar els recursos econòmics 
i mantenir les partides socials”, 
argumenta el regidor Juan Mi-
guel López. En aquest sentit, 
Ciutadans s’ha oposat al Ple a 
la prorrogació indefinida. Igual 
que el PP, que creu que un any 

de pròrroga seria suficient per 
veure quin podria ser el futur del 
Consorci i quin paper vol jugar 
la Generalitat. Fonts del govern 
han explicat que no és possible 
fer una integració similar a la de 
l’IMPO, ja que el Consorci no 
és una societat autònoma de la 
Corporació, sinó un ens com-
partit amb la Generalitat. “Com 
a molt es podria mirar de fer 
un acord amb el govern català 
o incloure els serveis del Con-
sorci al Contracte Programa de 
Serveis Socials per mantenir els 
recursos. Tot i que també s’hau-
ria de plantejar com quedaria el 
personal de l’ens”, relata el re-
gidor de Salut, Francesc Ribot.

perill en la continuïtat dels projec-
tes que gestiona el Consorci, els 
dubtes recauen sobre l’eina que 
els rep i implementa, el futur de la 
qual no es podrà dirimir fins que 
la Generalitat reprengui la norma-
litat. Serà llavors quan es pugui 
decidir què passa amb l’entitat.

El Ple aprova inicialment l’ordenança reguladora

El Ple municipal ha aprovat aquest 
dimarts per unanimitat i de forma 
inicial la nova ordenança que re-
gularà l’administració electrònica 

Badalona dóna passos ferms 
cap a l’administració electrònica

que Badalona vol implantar durant 
aquest any. Es tracta del document 
base per establir l’ús de la nova 
plataforma digital amb la que els 

ciutadans podran interactuar amb 
l’Ajuntament, ja sigui per comu-
nicar-se o realitzar tràmits i pro-
cediments que fins avui només 
es podien fer de forma analògica. 
La nova administració electrò-
nica començarà a implantar-se 
aquest mes de febrer, de la mà de 
T-Systems, l’empresa informàtica 
adjudicatària del concurs públic. 
Aquest 2018, però, serà de “tran-
sició”. El tinent d’alcalde Jose 
Téllez explica que una comissió 
interna ha treballat aquesta orde-
nança, i que es faran presenta-
cions internes del sistema perquè 
la plantilla estigui actualitzada. 
Així mateix, subratlla que la reno-
vació del parc informàtic ha estat, 
entre altres coses, per adaptar-se 
a aquest pas. Tampoc es descar-
ten presentacions públiques, tant 
a nivell de mitjans com possible-
ment de ciutadania.

L’Oficina de Turisme de Badalona, 
ubicada a la planta baixa del Cen-
tre Cultural El Carme, va atendre 
l’any passat un total de 10.783 
persones, un 1,65% més que l’any 
anterior. El 84,59% de les perso-
nes que van fer ús de l’oficina 
eren de nacionalitat espanyola, el 
6,65%, francesa, el 2,06% proce-
dien d’Alemanya i l’1,33% tenien 
la nacionalitat britànica. Del total 

de persones amb la nacionalitat 
espanyola, el 64,77% eren bada-
lonins i badalonines, el 14% pro-
cedien de Catalunya i un 5,81% 
de la resta d’Espanya. El 91% de 
persones que van demanar infor-
mació a l’Oficina de Turisme de 
Badalona ho van fer de manera 
presencial, mentre que un 6,60% 
ho van fer telefònicament i un 
2,24% ho va fer telemàticament.

L’Oficina de Turisme 
va créixer un 1,65% 
en visitants el 2017

Foto: Ajuntament

Foto d’arxiu
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Els paradistes del Mercat de Pomar 
volen un ‘súper’ que dinamitzi l’equipament
La concessió de la majoria de parades acaba aquest estiu

Foto d’arxiu

Foto: Correos

bliment, que evoluciona de ser una oficina 
postal tradicional a convertir-se en botiga 
comercial, amb la denominació Tu Correos. 
La principal novetat que s’incorporarà pro-
perament és la simplificació de processos i 
l’eliminació de formularis impresos, afavo-
rint que els usuaris puguin decidir la seva 
compra o preparar els seus enviaments i 
tramitar-los mitjançant tauletes tàctils que 
tindran a la seva disposició.

Aquesta setmana ha entrat en funcionament 
una nova sucursal de Correos al barri de 
Montigalà, que substituirà la que fins ara 
estava ubicada al centre comercial del barri. 
El nou local ha estat dissenyat per millorar 
l’atenció i l’accessibilitat; “un espai modern 
i amable”, subratlla l’empresa. Les depen-
dències són al carrer Manuel Moreno Mau-
ricio, número 5. La transformació comporta 
un canvi substancial del concepte d’esta-

Correos obre una nova 
sucursal a Montigalà
Substitueix la del centre comercial

El Mercat de Pomar vol insuflar més vida a 
les seves instal·lacions. La majoria de para-
des acaben la seva concessió el proper mes 
de juny i reclamen alguna iniciativa que di-
namitzi l’activitat de l’equipament municipal. 
Consideren els venedors que una mesura 
clau seria la d’instal·lar un supermercat que 
atragui més gent a comprar. I si, de retruc, 

l’Ajuntament pot aconseguir inversió per fer 
alguna reforma, millor que millor. El Partit 
Popular va aprofitar la conjuntura fa uns dies 
per reclamar accions al govern municipal, ja 
que, diuen, hi ha empreses interessades en 
donar el pas. “Hi ha com a mínim dos ope-
radors interessats en aquest mercat i que ens 
han mostrat la seva desesperació davant la 

inacció dels responsables municipals”, as-
segura la regidora Rosa Bertran. El regidor 
de Promoció Econòmica, Àlex Mañas, con-
firma que hi ha dos operadors interessats en 
invertir a Pomar, i assegura que ja hi estan 
en contacte. “El PP s’ha informat molt poc 
perquè ja ens hem reunit amb una de les em-
preses, que ens ha de presentar un projecte, 
i ens trobarem amb l’altra properament”. Els 
paradistes del mercat saben que s’han pro-

duït contactes, però es mostren escèptics. 
“Sabem que hi ha supermercats interessats, 
però fa anys que ha estat així. Tothom promet 
moltes coses però quan arriben al govern no 
s’avança. Va passar amb el PP i està passant 
ara”, lamenta el portaveu Toni López. En 
qualsevol cas, apunta, no els hi preocupa en 
excés que caduquin les concessions de les 
parades, ja que poden continuar a precari, 
com passa a diferents mercats.
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Unes humitats van impedir jugar el cap de setmana; ja estan reparades

El Poliesportiu de La Plana va pa-
tir el cap de setmana anterior una 
inesperada afectació a la pista que 
va obligar a suspendre diversos 
partits de Círcol Catòlic i Maris-
tes Ademar. La part central del 
parquet es va bufar i l’anul·lació 
dels enfrontaments ha tingut com 
a conseqüència multes i indemnit-
zacions a les entitats esportives. 
El Círcol Catòlic ha estat el club 
que més ha patit aquest accident, 
amb la suspensió de dos partits. 
Aquest desenllaç, però, no és la 
qüestió més greu, ja que la Fe-
deració Catalana de Basquetbol 
ha decretat els duels per perduts, 
una multa de 180 euros al Círcol i 
una indemnització aproximada de 
35€ a cada entitat rival. “La nostra 
indignació és arran de la manca 
de comunicació de l’Ajuntament 
amb les entitats. Hem intentat 
mantenir un contacte durant el dia 

La manca de manteniment i comunicació a 
La Plana provoca crispació i multes a les entitats

d’avui però no han volgut parlar”, 
relata el director tècnic del Círcol 
Miki Segura al Diari de Badalona. 
“A qualsevol instal·lació hi poden 
haver desperfectes però fa 10 dies 
que ningú ha solucionat el defecte 
del parquet”, afegeix. Durant el dia 
d’ahir, cap equip va poder entrenar 
a La Plana perquè la instal·lació 
va romandre tancada a causa de 
la reparació de la pista. Aquest 
aspecte en concret va indignar 
encara més les entitats, ja que els 
jugadors més petits dels clubs van 
haver de tornar a casa. El Maris-
tes Ademar va viure una realitat 
idèntica a la del Círcol. En aquest 
cas, però, multa de 70€ i indem-
nització de 35€ a Minguella. “El 
parquet es va bufar el dia 22 i fins 
ahir dia 30 no es solucionar res. A 
més a més, n’hi ha un lavabo que 
porta tancat més de dos anys”, 
narra el coordinador de Maristes 

avís per part de l’Ajuntament. “Els 
nostres jugadors de categoria 
Mini van arribar a la porta amb els 
seus coordinadors i no van poder 
exercitar-se”, notifica Xavi Forts 
en representació del Badalonès. 

Foto: Manel Expósito

Fonts de la regidoria d’Esports 
van confirmar dilluns que ja s’es-
tava treballant en la reparació, que 
va ser enllestida dimarts. Aquest 
dimecres l’activitat tornava a ser 
l’habitual.

Joan Sánchez. L’entitat que no es 
va veure afectada durant el cap 
de setmana amb partits va ser el 
Badalonès, tot i que durant la jor-
nada d’ahir va haver de suspendre 
tots els entrenaments, sense previ 

Les obres, provisionals, han durat uns dos mesos

El carrer Abat Escarré del barri de 
Sant Crist s’ha reobert al trànsit 
aquest dimecres després de les 
obres fetes entre els carrers Coll 
i Pujol i Montserrat. Els treballs 
per millorar els paviments i l’en-
llumenat, endreçar les zones des-

Reobert el lateral remodelat 
de la C-31 a Sant Crist

tinades a estacionament i recu-
perar per a l’ús públic els solars 
expropiats de les cantonades del 
carrer Milà i Fontanals han tingut 
una durada de dos mesos i un 
cost de 207.000 euros, aproxi-
madament. 

S’han introduït alguns canvis en 
la circulació respecte a la situació 
anterior a les obres: el tram entre 
el carrer Coll i Pujol i el carrer 
Cuba canvia de sentit, mentre 
que el carrer Sant Joan de la Creu 
passa a ser de doble sentit. 

Mural dels alumnes de l’Ins-
titut La Pineda
Els alumnes de l’Institut La Pine-
da han pintat un mural a la paret 
sobre la qual hi ha situada l’auto-
pista, en el tram situat entre el ca-
rrer Coll i Pujol i el carrer Cuba. 
Aquest projecte forma part del Pla 
Recupera de l’Ajuntament de Ba-
dalona que preveu la inversió de 
18 milions d’euros per desenvo-
lupar projectes de rehabilitació, 
reparació i recuperació de diver-
sos espais públics, instal·lacions 
i equipaments amb problemes de 
manteniment de la ciutat.

Barcelona  ha acollit aquesta set-
mana l’assemblea constituent de 
l’Associació Catalana de Municipis 
i Entitats per a la Gestió Pública de 
l’Aigua (AMAP), una entitat sense 
ànim de lucre per difondre i pro-
moure la gestió íntegrament pública 
de l’aigua i oferir suport als ajun-
taments que vulguin treballar per 
assolir aquest objectiu. 
Badalona, que ocuparà el paper de 
Secretaria, és ajuntament fundador 

juntament amb Cerdanyola del Va-
llès, el Prat de Llobregat, Sabadell, 
Santa Coloma de Gramenet i Terras-
sa. Barcelona és ajuntament impul-
sor. El Pla d’Actuació per l’any 2018 
estableix la consolidació de l’asso-
ciació, l’establiment d’una estratègia 
comunicativa i l’inici de contactes 
amb municipis i altres agents amb 
l’objectiu principal de crear un marc 
de treball, iniciatives de debat tècnic 
i la incorporació de nous membres.

Neix l’entitat de 
ciutats per la gestió 
pública de l’aigua

Acte constitutiu / Foto: Ajuntament

Foto d’arxiu
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Industr ias Juconvi
Retractiladora Manual  RM 150 V2

RETRACTILADORA 
DE PALETS
Una manera rápida, cómoda y 
económica de retractilar palets

Retractiladora manual
Altura: 150cm
Anchura: 38cm
Fondo: 38cm
Peso: 14kg

INDUSTRIAS JUCONVI S.L.
P.I. Can Bernadés - Subirà
C. Berguedà, 15 Nave 9 Bloque A
08130 Sta. Perpètua de Moguda - Barcelona
93 560 49 62 / 606 36 76 38
indjuconvi@juconvi.com 
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Acumulaven 12 robatoris, alguns a BadalonaFalsificaven les targetes de transport

Els Mossos d’Esquadra han des-
articulat un grup criminal espe-
cialitzat en el robatori amb força a 
establiments comercials. El 19 de 
gener van ser detinguts cinc mem-
bres del grup, d’edats compreses 
entre els 20 i els 61 anys, de na-
cionalitats marroquina i espanyo-
la, com a presumptes autors de 12 
robatoris amb força a establiment 
comercial i nou robatoris i furts 
d’ús de vehicle, alguns d’ells a Ba-
dalona. La investigació es va ini-
ciar el passat mes d’abril, després 
d’un robatori amb força en una 
empresa de conserves de Llinars 
del Vallès. Els agents van compro-
var que el grup sempre sostreia un 
vehicle el qual utilitzaven per en-
castar-lo contra un dels accessos 
de l’establiment, després ràpida-
ment s’emportaven productes de 
valor de les botigues i marxaven a 
tota pressa de la zona, de vegades 

La Guàrdia Urbana ha detingut 
aquest cap de setmana dues 
persones per delicte contra la 
salut pública al barri de Nova 
Lloreda. Agents de paisà de 
la Divisió de Proximitat van 
aconseguir aturar un vehicle 
que circulava a gran velocitat 

Desarticulat un grup especialitzat 
en el mètode de l’encastament

Detenen dues persones per 
venda de drogues i de T-10

abandonaven el vehicle i en d’al-
tres el feien servir per abandonar 
la zona a tota velocitat. Fruit de la 
investigació es va poder determi-
nar que el grup havia participat en 
diferents encastaments a establi-
ments de telefonia, roba de prime-
res marques, perfumeria i inclòs 
una joieria d’importants centres 
comercials de l’entorn metropoli-
tà. Els assaltants van aconseguir 

Robatori a una òptica de Badalona / Mossos

Foto: Guardia Urbana

endur-se en algun dels robatoris 
fins a 35.000 euros en aparells de 
telefonia, o 50.000 euros en rellot-
ges de luxe. El dia 19 de gener els 
agents van detenir cinc membres 
del grup i van realitzar entrades i 
escorcolls en cinc dels domicilis 
que els detinguts tenien a Barce-
lona i Sant Adrià de Besòs. La in-
vestigació continua oberta i no es 
descarten més detencions.

La Guàrdia Urbana ha detingut 
quatre persones per la seva impli-
cació en la “brutal agressió” a dos 
joves aquest dimarts a la tarda al 
barri de la Salut. Una patrulla de 
trànsit que realitzava el seu servei 
ordinari va observar l’agressió i 
en col·laboració amb altres dota-
cions de les unitats territorials i de 
proximitat van iniciar la persecu-
ció dels autors que van poder ser 
detinguts en diferents punts de la 

La Guàrdia Urbana de Badalona 
ha detingut a quatre persones 
que es dedicaven a robar a l’in-
terior de vehicles estacionats a 
les zones comercials. La policia 
local tenia coneixement de fets 
delictius que s’havien comès a 
Sant Cugat i Rubí, però no es 
descarten altres localitats. Han 
esta enxampats a l’àrea comercial 
de Montigalà.
 La intervenció es va dur a terme 

ciutat. Un agent va resultar ferit 
lleu durant les detencions. Les 
dues víctimes van ser agredides 
amb bats de beisbol i van haver 
de ser traslladades a un centre 
hospitalari a causa de la gravetat 
de les lesions. A hores d’ara una 
d’elles es troba en estat molt greu. 
Es creu que els fets estarien re-
lacionats amb una altra agressió 
similar ocorreguda el passat 21 de 
gener al barri d’Artigues. 

aquest cap de setmana al mig-
dia, al voltant de les 13h, poc 
després de les denúncies a les 
dues localitats del Vallès. Se’ls 
van intervenir eines, roba, ulleres 
de sol, components informàtics i 
electrònics i poc més de 1.000 €, 
entre altres objectes.
La informació dels robatoris a 
Sant Cugat i Rubí havia estat fa-
cilitada per la Sala Regional de 
Mossos d’Esquadra.

Detinguts per una 
“brutal agressió” 
amb bats de beisbol

Detinguts per robar 
a l’interior de cotxes 
en zones comercials

Foto d’arxiu / Guàrdia Urbana

i no respectava els semàfors.
En l’escorcoll preventiu, es 
van intervenir diversos em-
bolcalls, possiblement amb 
cocaïna, dos fragments del 
que sembla haixix i més de 
5.000 € en bitllets fragmen-
tats. A més, van ser instruïdes 

diligències per falsedat docu-
mental, ja que també van ser 
trobades 84 targetes de trans-
port T-10.
El conductor també ha es-
tat denunciat penalment per 
circular amb el permís sense 
vigència per pèrdua de punts. Foto: Guardia Urbana
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Un acord entre 43 entitats i l’ajuntament

Després d’un procés de treball 
entre el consistori i la partici-
pació de 43 entitats de la ciutat, 
que va iniciar el passat mes de 

Neix el Pacte per la 
Convivència en Diversitats

setembre, es crea el Pacte per la 
Convivència en Diversitats. Un 
acord que pretén ser un com-
promís amb el món associatiu 

i la ciutadania per garantir que 
cap persona pugui ser discrimi-
nada o vegi vulnerats els seus 
drets socials. Per això, el pacte 
recull la idea que la ciutat és de 
totes les persones que hi viuen 
i totes són responsables de la 
convivència que s’hi assoleix 
com, així també, es vol contri-
buir a l’enfortiment d’un marc de 
civisme, de convivència social, 
de respecte mutu entre els veïns 
i les veïnes. En aquest sentit, 
tots els badalonins, les enti-
tats, els col·legis professionals 
i les organitzacions polítiques 
es poden sumar  i participar en 
el pacte a través del web www.
badalona.cat i de cara a mitjans 
d’aquest 2018 es presentarà les 
actuacions municipals al Plena-
ri del Consell de Ciutat, amb la 
finalitat d’aconseguir una ciutat 
de convivència.

La disbauxa, la satírica, la música, 
els colors i les disfresses ocupa-
ran els carrers de Llefià el pròxim 
dissabte 10 de febrer. La Rua de 
Carnestoltes arriba a la 36a edició 
de la mà de la Comissió de Cultu-
ra de Llefià i la Comissió de Car-
nestoltes, on un any més la Reia 

serà la protagonista, acompanya-
da de la seva cort i dues nimfes. 
La festa començarà a les 17h des 
del Centre Cívic Torre Mena i pel 
que fa a les inscripcions són ober-
tes fins al 8 de febrer a www.car-
naval.llefia.org o presencialment 
als centres cívics de la ciutat.

Llefià es prepara 
per rebre a la Reina 
de Carnestoltes

Foto: Toni Aguilar
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Turó de l’Enric: governar, en lloc de protestar
El Turó de l’Enric, l’espai verd situat a la part més alta del 
torrent que separa la Morera del barri de Bufalà i que des 
de fa poc s’ha “batejat” amb aquest nom, torna a ser ob-
jecte de polèmica. Després que l’actual govern municipal 
va tombar la modificació del PGM per evitar l’arribada de 
Mercadona —inicialment s’hi va projectar el supermercat 
junt amb la nova seu de la Fundació Badalona Capaç—, 
ara uns treballs a la zona han tornat a aixecar polseguera. 
Es tracta d’un estudi per comprovar l’estat del sòl que té 
a veure amb l’interès de Mémora, una de les companyies 
més destacades del sector funerari, per construir-hi un ta-
natori. Membres de la plataforma Salvem el Turó de l’En-

ric van fer un acte de protesta per impedir l’entrada de les 
màquines. Fins aquí, res a dir. Però si que resulta insòlit 
que també hi participessin regidors de l’actual equip de 
govern de l’Ajuntament. Regidors del mateix consistori 
que ha concedit els permisos per uns treballs que, cal 
remarcar-ho, són absolutament legals. Aquesta part del 
Turó és privada i la qualificació del terreny permet a dia 
d’avui fer-hi un equipament sociosanitari. 
Si el que vol l’equip de govern és arribar a un acord per 
protegir des del punt de vista mediambiental aquest es-
pai, tal i com recomana un informe de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, el que toca és buscar acords amb el 

EDITORIAL

privat propietari dels terrenys i no pas anar-hi a manifes-
tar-se. Càrrecs amb responsabilitats de govern haurien 
de ser més curosos. Primer perquè són part directament 
implicada i el seu paper és un altre. I segon perquè hi 
ha un propietari i cal respectar els seus drets, sense fer 
la sensació de voler pressionar-lo o condicionar-lo amb 
actes de protesta. Tot plegat, a més, sabent que ara ma-
teix, amb la qualificació actual, un hipotètic projecte no 
necessitaria pas de l’aprovació per part de l’Ajuntament 
o el Ple. Toca parlar clar sobre què es vol fer amb aquest 
espai i treballar-hi. I estalviar-se, sisplau, numerets in-
necessaris.   

Àlex Mañas
President grup municipal d’ICV-EUIA

Xavier García Albiol
Regidor grup municipal del PP

Álex Pastor
President grup municipal del PSC

Pere Martínez Carreté
President grup municipal PDeCAT

Juan Miguel López
President del grup municipal de Ciutadans

L’Ajuntament ha de protegir el Turó de l’Enric per evitar 
qualsevol projecte urbanístic privat?

LA PREGUNTA DE LA SETMANA

Oriol Lladó
President grup municipal ERC

Els Socialistes a l’hora de prendre una decisió serem molt curo-
sos, i sempre basarem el nostre posicionament al voltant del con-
cepte d’interès general i de desenvolupament sostenible, cercant 
l’equilibri social, econòmic i ambiental.
Cal ser rigorosos i dir clarament que el Turó de l’Enric és una 
parcel·la privada de sòl urbà en estat natural, està qualificada com 
a equipament, sense valor ambiental suficient per formar part del 

La nostra resposta sempre ha estat que cal protegir els espais pa-
trimonials de la ciutat, que són un bé comú, malgrat les dificultats 
que ens trobem pel fet que són propietats privades. Condemnem 
rotundament l’atac del 9 de gener al Turó que considerem una 
provocació en resposta a la mobilització ciutadana. Volem que el 
Turó i el Torrent es converteixin en el segon gran parc metropolità 
de la ciutat.

No podem entendre el Turó de l’Enric sense situar-lo en el context 
del Torrent de la Font, un espai connector que com a govern hem 
decidit potenciar. Ara estem treballant amb el projecte de parc a la 
zona de Can Bada, que inclou, entre d’altres millores, una passera per 
connectar amb la zona dels instituts. També hem acordat amb l’Àrea 
Metropolitana el manteniment de tot l’espai. Les millores ja s’han 
començat a veure. Fa un any, el document d’anàlisi ambiental de tot 
l’espai (torrent i turó) va assenyalar alguns factors de risc, que hem 
anat acometent. Fruit d’aquella reflexió, compartida amb veïns i plata-

Quan s’accepten les responsabilitats de govern s’ha de fer amb totes 
les conseqüències. La primera i més obvia és precisament “gover-
nar”. I això vol dir prendre decisions, i per tant guanyar-se alguns 
detractors. Àdhuc dins el propi govern. I cal lideratge i fermesa per 
gestionar-ho. L’alternativa és no fer res. Casos com el de Badalona 
Capaç, on l’oposició interna ha bloquejat un acord de la majoria o 
l’aturada de la promoció d’habitatges a tocar de Can Solei, en són 

El turó de l’enric té un valor en el seu conjunt global i per la seva 
vinculació amb el torrent de la font tal i com determinen els infor-
mes de la AMB. El seus valors venen donats per la seva singularitat 
com a únic turó sense urbanitzar per sota de la b-20 i com a co-

Cuando surgen conflictos, entre la preservación del entorno natural y la 
transformación de ese entorno, la Administración Pública debe facilitar 
la solución más beneficiosa desde el punto de vista social y económico. 
En el caso del Turó de l’Enric, el proyecto de instalación de la Fundación 
Badalona Capaz, cumplía unos requisitos que lo hacían de interés gene-
ral: tenía un interés social, ya que se creaba un lugar de trabajo adecuado 
para cientos de personas con discapacidad, tenía un interés económico, 

El Ayuntamiento tiene la obligación de proteger medioambien-
talmente toda la ciudad, pero esta obligación no debe frustrar 
indefinidamente un proyecto como el de Badalona Capaç -cons-
truir un centro ocupacional sin coste para las arcas públicas- ni 
pisar los derechos del propietario del terreno. La preocupación 
de los vecinos de Morera y Bufalà por la posible instalación 
de un tanatorio se podría solucionar de forma rápida ya que 

sistema d’Espais Naturals Protegits, i on qualsevol privat que 
presenti una llicència pot construir d’acord amb la qualificació 
del terreny.
Ara bé, si el govern de Badalona, que ens ha tornat a demostrat 
que no es de fiar, creu que aquest terreny té valor com a zona 
verda, llavors el que ha de fer d’acord a la legalitat és plantejar la 
seva adquisició, parlar menys i treballar més.

Però la reflexió ha d’anar més enllà: Quin és el poder dels mu-
nicipis en la protecció del nostre patrimoni natural, històric, in-
dustrial…? El model econòmic que ens toca viure es basa massa 
en la protecció dels drets de la propietat privada. A més, la nostra 
ciutat ha anat canviant i també ha de poder canviar la planificació 
urbanística que la ordena i que forçosament ha de repercutir en 
un benefici comú i general i no un de particular i privatiu.

formes, vam suspendre la tramitació del planejament que implicava 
un vial d’impacte en el turó i també ens hem compromès a revisar el 
planejament a la zona per treure el sostre d’habitatge previst. Estem 
compromesos a potenciar aquest espai, sense oblidar que fem el 
que fem no hem de bloquejar el projecte de Badalona Capaç, també 
conscients que hem de poder una resposta rigorosa i jurídicament 
segura, perquè en algun cas alguna de les parcel·les és de titulari-
tat privada. És temps de treball discret i continuat per assegurar la 
preservació i, si s’escau, ampliació de l’espai natural. Aquí estem.

una mostra. Pel que fa al Turó de l’Enric, és al govern a qui li pertoca 
proposar quin ha de ser el futur de la parcel·la privada que té uns 
drets d’edificació. En canvi, concedeix la llicència per fer treballs de 
prospecció i alhora es presenta al costat d’un grup de pressió per 
aturar-los. Oposició interna de nou. Dues solucions: Concedir la lli-
cència urbanística assumint els riscos que comporta o expropiar i 
convertir tot l’espai en zona verda. La resta és amagar el cap sota l’ala.

no costaba ningún dinero a los vecinos de la ciudad y además el pro-
yecto ya había sido aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamien-
to, es decir, era legal. El gobierno municipal independentista, aludiendo 
a un interés medioambiental del lugar, que es bastante discutible, para-
lizó en su momento ese proyecto, y ahora se plantea dificultar cualquier 
otro proyecto sin promover una actuación definitiva en el lugar. Es decir, 
como el “perro del hortelano”, este gobierno “ni come, ni deja comer”.

el Ayuntamiento tiene herramientas para evitar la construcción 
de cualquier proyecto privado sin perjudicar al propietario del 
terreno. Pero hemos llegado a esta situación límite por la inac-
ción e irresponsabilidad de la alcaldesa de la CUP, que pierde 
su tiempo en promocionarse dentro del mundo independentista 
en vez de dedicarlo a solucionar los problemas reales de los 
ciudadanos.

Laia Sabater
Regidora grup municipal de Guanyem BDN

nector biològic entre d’altres, per tant l’Ajuntament ha de prendre 
mesures per preservar-lo sense urbanitzar i com entorn natural en 
tot el seu conjunt
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LA PRÈVIA 19a Jornada ACB. Pavelló Olímpic, diumenge 4 de febrer a les 12.30h

Que comenci la remuntada  

SERGI VIDAL

NICOLÁS LAPROVITTOLA

MAALIK WAYNS

JEROME JORDAN SAULIUS KULVIETIS

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Diego Ocampo

MOVISTAR ESTUDIANTES 
Entrenador: Salva Maldonado

A. CVETKOVIC

OMAR COOK

S. LANDESBERG

ALEC BROWN NICK CANER-MEDLEY
La Penya, durant un temps mort a l’Olímpic / D. Grau - CJB

Laprovittola, al Palau Blñaugrana.  / D. Grau - CJB

Comença una nova lliga per a 
la Penya. 16 partits amb la per-
manència a l’ACB en joc i on els 
errors ja no estan permesos. Un 
examen permanent que arrencarà 
aquest diumenge a l’Olímpic contra 
el Movistar Estudiantes (12.30h), 
en un duel amb caire d’autèntica 
final. L’inici de la recuperació no 

pot esperar més i la visita dels ma-
drilenys, plena de vells coneguts 
(Salva Maldonado, Savané i Goran 
Suton), ha de servir per tallar de 
soca-rel la dinàmica negativa. 
El partit amb l’Estudiantes de la 
primera volta és d’aquells que 
van ferir greument l’autoconfiança 
verd-i-negra. A Madrid la Penya va 

tenir el triomf a tocar, dominant de 
18 punts en el tercer quart, però va 
acabar sucumbint en la pròrroga 
(101-94). Ara toca rescabalar-se 
d’aquella dolorosa ensopegada, en 
un Olímpic que ha de tornar a ser 
un fortí. 
El bon debut de Nicolás Laprovit-
tola al Palau Blaugrana va suposar 

un glop d’aire fresc per al con-
junt verd-i-negre i l’internacional 
argentí haurà de tornar a ser un 
actor clau per tombar el seu exe-
quip (va jugar a l’Estudiantes el 
curs 2015/16). Per a la Penya, 
tanmateix, també és indispensa-
ble recuperar l’encert en el tir i la 
millor versió d’alguns dels seus 

homes clau. Vidal, Wayns, Gielo, 
Richard o Jordan no han acabat de 
girar rodó en les darreres jornades 
i l’equip els necessita més que 
mai per redreçar el rumb. La bona 
notícia és la recuperació de Simon 
Birgander, que tornarà a l’equip 
després de perdre’s el derbi contra 
el Barça.

Laprovittola aporta llum, però el desencert 
passa factura 

Vidal (-), Laprovittola (20), Kulvietis (13), Wayns (-), Jordan 
(7) -cinc inicial-, Dimitrijevic (11), López-Arostegui (2), 
Nogués (3), Ventura (5), Gielo (5),  Gudul (2), Richard (11). 

79

DIVINA JOVENTUT 

El Divina Joventut no va poder evitar la se-
tena derrota seguida a la Lliga Endesa  (91-
79), però va deixar alguns moments de joc 
que conviden a l’optimisme. L’equip no es va 
deixar anar  i va competir durant 35 minuts 
contra un Barça erràtic però amb més argu-

ments. Nicolás Laprovittola va protagonitzar 
un debut esperançador, amb 20 punts i 4 
assistències. El desencert en el tir, però, va 
passar factura. Sense confiança, la Penya va 
estar negada des del perímetre (7/27 triples). 
A més, alguns jugadors clau no van aparèixer. 

Pau Ribas (14), Hanga (15), Koponen (7), Tomic (9), 
Moerman (9) -cinc inicial-, Heurtel (11), Kurucs (-), 
Oriola (6), Sanders (16), Claver (4) i Diagné (-). 

91

FC BARCELONA

Resultats darrera jornada

Montakit Fuenla - Morabanc And.                 77-85

San Pablo Burgos  - Unicaja                                       78-85

Real Madrid  - RETAbet Bilbao      95-65

UCAM Múrcia  -  Iberostar Tenerife 74-72

Barça Lassa  - Divina Joventut 91-79   

Betis Eplus  -  Delteco GBC 88-94

Herbalife G. Canària  - Tecnyconta S.             90-70

Monbus Obradoiro  -  València  96-77

Movistar Estudiantes  - Baskonia  87-89

Propera jornada

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

  Equip  G P

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

Classificació

Landesberg. / Flickr Movistar Estudiantes

de botxí dels verd-i-negres. L’aler novaiorquès 
amb passaport israelià Sylven Landesberg és 
el líder ofensiu indiscutible del Movistar Estu-
diantes i desactivar-lo és una de les premisses 

Té llicència per llançar tot el que li arriba a 
les mans i la Penya ja sap com les gasta. En 
el partit jugat a Madrid es va enfilar fins als 
33 punts, el seu sostre a l’ACB, per vestir-se 

Sylven Landesberg, el canoner de la lliga 
que la Penya ja va “patir” en el partit a Madrid

per intentar rebaixar les prestacions del con-
junt de Salva Maldonado.  
Amb 19 punts de mitjana, Landesberg  en-
capçala el rànquing d’anotadors de l’ACB per 
davant de Tornike Shengelia (Baskonia), que 
en fa 17,5 per partit, i Gary Neal (Tecnyconta 
Saragossa), amb 17,3. Acredita un 51% en 
tirs de dos i un 32% en triples, i a més és el 
jugador de la competició que rep més faltes 

(5,7 de mitjana), el que li permet anar amb 
asiduïtat a la línia de tirs lliures, tot i que amb 
percentatges millorables (71%).  
Campió de l’Eurolliga el 2014, viu el seu 
primer any a l’ACB després de fer carrera a 
Israel, on va arribar el 2010. Primer va jugar 
dos anys al Maccabi Haifa i el curs 2012/2013 
va fer el salt al Maccabi de Tel Aviv, on va estar 
cinc temporades. 
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NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER

1- Doncic, Jaime, Heurtel
2- San Emeterio, Soko 
Ponitka, Eyenga
3-Jordan, Shengeila 
Norel, Shermadini

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

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

Jornada 18
1º Chuky Power  davidmgmix (Badalona)  211,40 
2º Drg  danireyes (Badalona)  210,20 
3º TERCER  JOAN CRISOL (Tiana) 208,60
...............................................................................................................

30º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  188,60

Lliga (general)
1º Penyacrack3  manel14penya (Badalona)  3.424,00 
2º Penyacrack1  manel14penya (Badalona)  3.398,20 
3º Oh men!  smarti (Badalona)  3.396,20
...............................................................................................................

16º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  3.242,80

Equip  del DiariComença la lliga de 16 partits de la Penya
Mirar enrere ha de servir per corregir errors 
i millorar les coses que no s’han fet del 
tot bé. Però no serveix de res flasejar-se. 
La Penya només té un camí per intentar 
evitar un descens traumàtic que és mirar 
endavant. I això vol dir que per sortir de la 
zona de descens a la LEB s’han de guanyar 
partits. Caldrà fer coses que no s’han fet 
fins ara. Com guanyar fora de casa i fer-ho 
en diferents partits. Queden 16 jornades i, 
com a mínim, s’han de guanyar set partits. 

És factible? Ho és. Però no hi ha temps per 
perdre perquè ja se sap que un equip no 
passa de jugar malament i perdre a jugar 
com els àngels i guanyar. Però tot passa 
per guanyar un partit, tallar la ratxa de set 
derrotes que porta ara la Penya i canviar la 
dinàmica i sobretot la confiança. Si ho fan 
i el primer dia és contra l’Estudiantes veig 
al Joventut capaç de guanyar a Burgos, o a 
Sevilla, o a Saragossa o a Sant Sebastià...i 
salvar-se. La lliga de 16 partits comença ja!

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET
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Capgirar el factor mental és el gran repte que 
té damunt la taula el Divina Joventut. El des-
encert dels darrers partits té molt a veure en 
l’evident manca d’autoconfiança d’un equip 
neguitós pels mals resultats. Una espiral ne-
gativa que cal trencar ja amb una victòria. “A 

El Club Joventut Badalona i el Club Natació 
Sabadell han tancat un conveni de col·labo-
ració pel qual les dues entitats es compro-

Ocampo: “Hem de canviar mentalment; 
abstreure’ns de tot i jugar amb il·lusió”

Conveni de col·laboració 
amb el Club Natació Sabadell

vegades hi ha un mur que cal saltar, com passa 
per exemple en la marató, i aquesta és una set-
mana  per canviar el ritme mental”, assenyala 
Diego Ocampo, que espera un pas endavant 
de l’equip. “Hem de canviar mentalment i ju-
gar amb més confiança a l’hora de llançar i 

penetrar. A vegades ens entren massa dubtes. 
Si estàs sol, has de llançar, i això ho hem de 
recuperar”, comenta el tècnic verd-i-negre, 
que va veure millores al Blaugrana però és 
conscient que aquest cop hi haurà molta més 
pressió, jugant a casa contra un rival directe. 
Ocampo considera clau “abstreure’s de tot” 
per poder fer aquest canvi de mentalitat i que 
l’equip sigui capaç de “jugar amb il·lusió, amb 
més energia i sense rendir-se”. “És evident 

Diego Ocampo, donant instruccions als seus 
jugadors  / D. Grau - CJB 

Signant l’acord. / CJB

que és més senzill il·lusionar-se quan estàs 
lluitant per la lliga, per la copa o pel play-off, 
però la nostra lliga és quedar avant penúltims 
i estem a una victòria”, comenta l’entrenador 
gallec, que avisa del potencial del Movistar 
Estudiantes: “Tenen dos jugadors que mar-
quen diferències, Cook i Landesberg, però 
després juguen molt bé en equip. Arteaga té el 
seu espai, Savané té el seu espai, Caner-Med-
ley també...tots entenen molt bé el seu rol”. 

Un mes de febrer atípic amb només dos partits i tres 
setmanes d’aturada per la copa i una nova finestra FIBA
El mes de febrer és el més de la Copa del Rei, 
el que suposa sempre un petit parèntesi en 
la lliga ACB. Enguany, però, la disputa de la 
copa coincidirà, també, amb l’arribada d’una 
nova finestra FIBA, que comportarà una atu-
rada de la competició molt més llarga. 
La primera finestra per jugar partits interna-
cionals va tenir lloc el novembre passat i la 

segona tindrà lloc del 19 al 27 de febrer, tot 
just després de la copa, que se celebrarà a 
Las Palmas de Gran Canària del 15 al 18. 
D’aquesta manera, la Penya disputarà només 
dos partits aquest febrer. El d’aquesta set-
mana a l’Olímpic contra l’Estudiantes i el del 
diumenge següent, dia 10, a la pista del Mo-
rabanc Andorra. Després els verd-i-negres 

afrontaran una aturada de tres setmanes i 
no tornaran a jugar fins al 4 de març, quan 
hauran d’afrontar un partit clau també lluny 
de Badalona davant del Betis. Un llarg i in-
habitual parèntesi que caldrà veure com pot 
afectar l’equip. 
En la primera finestra FIBA fins a sis jugadors 
van ser convocats per jugar partits interna-

cionals: Sergi Vidal, Xabi López-Arostegui, 
Neno Dimitrijevic, Simon Birgander, Maalik 
Wayns i Tomasz Gielo. Veurem quins repe-
teixen i si s’hi afegeix Nicolás Laprovittola, 
internacional amb l’Argentina. Aquella pri-
mera aturada no va provar gens a alguns 
jugadors i l’equip se n’ha ressentit (1 triomf 
en 10 partits des d’aleshores). 

meten a promoure, desenvolupar i millorar 
la capacitat de foment i pràctica del bàsquet.  
L’acord té com a objectiu principal col·labo-
rar en benefici mutu, fent especial atenció 
en la formació d’esportistes de base. Així, 
per exemple, la Penya  convidarà tots els 
entrenadors del CN Sabadell a les xerrades 
tècniques de formació que el club verd-i-ne-
gre realitzi durant la temporada, així com a 
alguns dels entrenaments del primer equip i 
dels equips de base.  A més, el Joventut i 
el CN Sabadell estableixen uns descomptes 
directes per als socis del club sabadellenc. 
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Foto: Eloy Molina.

LA PRÈVIA 24a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 4 de febrer. 12’30 hores. (Esport 3)

Un visitant de prestigi en sessió matinal

HÉRCULESCF BADALONA
POSICIÓ 7è

11 Partits a fora G 2  E 6  P 3
Gols a fora Marcats 9 Rebuts 10
Entrenador Claudio Barragán.

POSICIÓ 14è
11 Partits a casa G 6  E 4  P 1

Gols a casa Marcats 16  Rebuts 8
Entrenador Manolo González.

Un altre partit a l’Estadi. L’Hércules visita el 
Badalona aquest diumenge al migdia, a dos 
quarts d’una, després de la balsàmica vic-
tòria, contra el Sabadell, que l’equip de Ma-
nolo González va signar la setmana passada. 
Els tres punts aconseguits davant els arlequi-
nats van trencar, per fi, una dolorosa ratxa de 
vuit jornades sense guanyar, les tres últimes 
resoltes amb tres derrotes, i han donat oxigen 
al Badalona que, tot i així, encara no ha pres 

prou distància de la zona de perill. Sumar tres 
punts més contra el poderós conjunt alacantí, 
a més de reforçar la moral del grup i de la 
grada, impulsaria els escapulats en un mo-
ment clau de la temporada: amb 14 partits per 
davant i la possibilitat de refer l’equip amb els 
nous fitxatges. En tot cas, a Montigalà tots 
són conscients que queda molta feina a fer. El 
que és segur és que s’han acabat les convo-
catòries de 16 jugadors, com la que, diumen-

ge passat, es va veure obligat a fer Manolo 
González. Uche, Rufo i Juan Antonio Segura 
s’han sumat els últims dies a Joel Cañave-
ras i Héctor Camps com a reforços de mitja 
temporada i, si tot va bé, apuntalaran una 
plantilla que, com ha quedat demostrat, es-
tava descompensada. Continuaran de baixa 
encara unes setmanes més Adrià Parera, Ki-
lian Durán i Adri Rivas, als quals s’hi afegirà 
Marcel Serramitja, que pateix un trencament 
en els isquiotibials que el mantindrà lluny 
dels terrenys de joc durant un mes.
Al davant hi haurà l’Hércules, un equip fet per 

aspirar a l’ascens que, a les ordres de Clau-
dio Barragán, substitut de Gustavo Siviero en 
la jornada 10, està realitzant una temporada 
irregular. Els alacantins només han estat en 
posició de play-off d’ascens dues jornades i 
encara no han guanyat enguany. Arribaran, 
doncs, pressionats i obligats a aconseguir 
els tres punts. Ho faran, a més, amb un vell 
conegut de l’afició escapulada, Moha Ezza-
frani, autor de dos gols en l’últim mes que 
han valgut dos punts per al seu equip. 
Xiularà el partit l’àrbitre aragonès Sergio 
Usón Rosel.

Rufo, Uche i Segura, tres reforços molt necessaris

Abans que dimecres passat, a les 
sis de la tarda, es tanqués el mer-
cat d’hivern, el Badalona va anun-
ciar les incorporacions de tres 
futbolistes que seran escapulats el 
que resta de temporada. Es tracta 
dels migcampistes Kenechuhwu 
Uchenwa, Uche, i Juan Antonio 
Segura, i del davanter Rubén 
Herraiz Alcaraz, Rufo. El nigerià 
Uche, de 26 anys, pot jugar de mig 
centre i en el centre de la defensa. 
Ha jugat al Mallorca, al Cornellà i 
el seu últim equip ha estat l’Atlètic 
Balears. S’ha entrenat les últimes 
setmanes a les ordres de Manolo 
González i ha signat fins al pròxim 
30 de juny.
També ha entrenat a l’Estadi uns 
dies abans de signar el seu con-
tracte un altre migcampista, Juan 
Antonio Segura. Acaba de complir 
20 anys i arriba cedit, fins al 30 de 
juny, per l’Atlètico de Madrid, que 
l’ha fitxat de l’Almeria. “Vull guan-
yar-me l’estima de l’Estadi, vinc a 
menjar-me la gespa”, etzibava en 

les seves primeres declaracions 
com a jugador escapulat. “Em 
queda molt camí per recórrer, ara 
mateix només penso en el Badalo-
na”, assegurava també. “Puc jugar 
de sis, de vuit, de deu, d’onze i de 
set”, comentava el jove futbolista 
nascut a Almeria, preguntat per la 

posició que ocupa en el camp.
Pel que fa a Rufo, també arriba 
gràcies a una cessió fins a final de 
temporada, en aquest cas des del 
Real Mallorca. Es tracta d’un mit-
japunta, que pot jugar a la davan-
tera i a la banda, que té 25 anys 
i que s’ha format a la pedrera del 

RCD Espanyol. De fet, fa un any, 
el dia de l’estrena de l’Estadi, va 
ser titular en el filial blanc-i-blau. 
“L’entrenador i el president han 
mostrat molt d’interès en mi i això 
s’ha de valorar”, manifestava di-
mecres, el dia abans que comen-
ces a entrenar amb els seus nous 

companys.
El Badalona va intentar fins a l’úl-
tim moment incorporar el davan-
ter Rubén López Huesca, Rubio, 
del Deportivo Aragón. Però les 
condicions que demanaven els di-
rigents del filial del Saragossa no 
han fet possible el traspàs. 

El Badalona incorpora aquests tres futbolistes en la darrera setmana de mercat d’hivern

Segura, Rufo i Uche / Eloy Molina.
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Foto: Hércules CF.

i Toni Lao. Tant de bo aconseguim entrar en 
el play-off, ells i nosaltres.

Hauria pogut continuar, cedit pel 
Barça?
Hi va haver la possibilitat, però se’m va pre-
sentar l’opció de l’Hércules, un equip his-
tòric, que m’oferia una nova experiència. Va 
ser un privilegi que no vaig voler desapro-
fitar. I ara, a Alacant em trobo molt a gust.

I el Barça? Li han dit alguna cosa?
No en vull saber res fins que acabi la tem-
porada. Ara només penso a treballar per a 
l’Hércules i aconseguir els objectius que ens 
fixem aquí. El que hagi d’arribar, arribarà.

Diumenge, la megafonia de l’Estadi tornarà 
a anunciar el nom de Moha Ezzafrani. El 
jove extrem de 20 anys, que l’any passat va 
despuntar vestit d’escapulat, ara defensa la 
samarreta de l’Hércules, cedit pel FC Bar-
celona.

Torna a Badalona en el seu millor mo-
ment.
Em trobo bé, si, però no més que altres 
companys. Diumenge jugarem una final. En 
un camp complicat i davant d’un rival molt 
difícil.

Una final en la jornada 24?
Sí, ja hem perdut molts punts. Un equip 
com l’Hércules no es pot permetre tantes 
errades. No ens queda una altra que aixecar 
el cap.

Per a vostè serà especial...
I tant, molt bonic. Tinc molts bons records 
del Badalona. Vaig comptar sempre amb 
l’afecte dels companys, l’entrenador i l’afi-
ció. Cada setmana miro quin resultat han 
fet i, de tant en tant, parlo amb alguns dels 
companys que vaig tenir allà, com Morales 

Moha: “Vaig poder seguir a 
Badalona, però no vaig voler 
desaprofitar l’oferta de l’Hércules”
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BADALONA   -   SABADELL

Propera Jornada

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

  Equip PTS GF GC

 1. Mallorca 50 35 13
 2. Vila-real B 44 34 16
 3. Elx 37 36 22
 4. Cornellà 37 30 25
 5. At. Saguntí 34 28 25
 6. Ontinyent 34 19 19
 7. Hércules 32 26 22
 8. Lleida 32 21 20
 9. Alcoià 30 20 20
 10. Sabadell 29 19 18
 11. Ebro 29 20 23
 12. València B 28 38 32
13. Badalona 27 22 27
 14. Olot 25 22 25
 15. Formentera 25 16 23
 16. Llagostera 25 16 24
 17. Peralada 23 20 27
 18. At. Balears 22 20 27
 19. Peña Deportiva 20 16 26
 20. Dep. Aragón 13 22 46

Classificació

Badalona: Morales, Albarrán, Robusté, Moya-
no, Héctor; Álvaro Vega, Maestre; Robert (Toni 
Lao, 87’), Rubén Sánchez (Enri, 78’), Néstor 
Querol; Marcel Serramitja (Kevin Lacruz, 53’).  

Sabadell: Roberto, Dani Gómez, Josu, Aleix 
Coch, Migue, Óscar, Adri Díaz (Mario, 67’), Pol 
Moreno (Guillemenot, 78’), Ángel, Felipe San-
chón y Pedro Capó (Migue García, 59’).

Gols: 1-0 (51’) Robusté.

Àrbitre: David Recio Moreno (navarrès). T.G: 
Néstor Querol, del Badalona; Aleix Coch i Pol 
Moreno, del Sabadell.

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

Resultats Jornada 23
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El Seagull arriba al seu màxim: 
ja és líder de Segona! (3-0)
Les ‘gavines’ superen el Son Sardina a l’Estadi i aprofiten l’ensopegada del Collerense

Foto: CE Seagull

19 de febrer de 2017. Aquesta 
va ser la darrera data en què el 
Seagull de Jordi Ferrón va defen-
sar la primera posició a Segona. 
Pràcticament un any després, les 
badalonines han tornat a recupe-
rar el màxim esglaó de la taula. La 
victòria contra el Son Sardina a 
l’Estadi i la derrota del Collerense 
davant l’Europa (2-3) ens notifica 
la bonanova de la jornada.
A la prèvia del partit, el Seagull 
anava limitat de pólvora ofensi-
va, a causa de les lesions de Sara 
Serna i Carla Morera, i les molès-
ties de Yosse González, que l’ha 
obligat a iniciar el matx des de 
la banqueta però s’ha erigit com 
a determinant a la represa. Tot i 
això, «el partit ha estat controlat a 
la primera i a la segona part» per 

part de les ‘gavines’, remarca l’en-
trenador badaloní Jordi Ferrón. 
Les ocasions del primer temps, 
però, no han finalitzat al fons de 

la xarxa. Irina Uribe ha gaudit de 
l’oportunitat més calenta, però el 
xut de la blava ha sortit fregant el 
pal.

A la represa, aquesta superioritat 
s’ha traduït en gols amb el recanvi 
de Yosse González. «Abans del 
partit hem parlat que Yosse jugaria 
30 minuts i no ha pogut ser més 
determinant», afegeix Ferrón. Tot 
i això, el Son Sardina ha gaudit 
del primer xut perillós del par-
tit. A continuació, el Seagull ha 
agafat les regnes del matx i Alba 
Gordo ha transformat el primer en 
un penal sobre Yosse. Abans del 
canvi, la davantera badalonina ha 
tancat el partit en set minuts en 
dues arribades a l’interior de l’àrea 
i Noelia ha arrodonit la festa del 
Seagull aturant un penal al minut 
89 de matx. Injecció de moral i 
tres punts importantíssims per 
defensar la primera posició de la 
taula 11 mesos després de la da-

rrere vegada. 

Les lesions, un hàndicap
«Aquesta victòria ens situa li-
der gràcies al treball en equip i 
en un tram de la temporada amb 
moltes baixes. Les lesions ens 
perjudiquen perquè són absències 
ofensives i hem de reconvertir ju-
gadores», valora Ferrón arran de 
les lesions que pateix la plantilla 
en un moment determinant del 
curs. Per aquest motiu, Ferrón no 
descarta reforçar l’equip davant 
una hipotètica classificació per a 
la promoció d’ascens. 
El triomf situa el Seagull líder en 
solitari a la classificació amb 36 
punts i el Son Sardina tancarà la 
jornada en una còmoda setena 
posició amb 26.
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S’espera la participació de més de 200 vogadors d’una desena de clubs

Aquest diumenge, 4 de febrer, a 
partir de les 10.30 del matí, la Sala 
Maristany del Port de Badalona 

El Port acull la segona ronda de la 4a Lliga 
Interclubs Catalana de Rem Indoor

serà l’escenari de la segona ronda 
de la 4a Lliga Interclubs Catalana 
de Rem Indoor, promoguda pel 

Club Nàutic Bétulo i el Reial Club 
Marítim de Barcelona. Actualment 
ja està assegurada la participació 
de 200 vogadors d’un total de 10 
clubs en 12 categories, entre els 
quals el Nàutic Bétulo, Natació Ba-
dalona i Rem Badalona. Pel que fa 
a les proves, les sèries en remer-
gòmetres seran cada 10 minuts, 
primer es competirà per categories 
masculina i femenina i després 
per modalitats mixtes. Cada sèrie 
estarà formada per un màxim de 
cinc equips i cada equip per quatre 
vogadors. Mentre que la competi-
ció es desenvolupa a l’interior de 
la sala, a l’exterior s’hi instal·laran 

El passat dissabte, 27 de gener, 
més 150 nens i nenes de la cate-
goria sub-16 i dels clubs FC Bar-
celona, Sitges i Químics RC van 
competir en la festa de la Trobada 
d’Escoles de Rugbi les Pistes d’At-

letisme Paco Águila, al barri de 
Canyet. D’altra banda, el passat 21 
de gener, els Taurons van rebre la 
visita dels Carboners de Terrassa, 
que van derrotar als badalonins 
per 17-40. La davantera carbonera 

Més de 150 infants participen 
en la Trobada d’Escoles de Rugbi

Foto: Pablo Díaz

va ser la cara dominadora  en la 
primera part que finalitzava amb 
un 3 a 21. En la segona meitat, els 
badalonins aprofitaven el desgast 
de la defensa del visitant, però no 
va ser suficient.
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Èxit rotund de L’ALLSTAR de Copa Catalunya 
amb MVP badaloní (Rubén Morales)
El CB Coalci Sant Josep va superar el Tarragona a domicili (73-80)

Foto: FCBQ

La segona edició de l’ALLSTAR de 
Copa Catalunya es va concloure 
amb un èxit rotund. La represen-
tació dels millors jugadors i ju-
gadores de la màxima categoria 
autonòmica es van citar a Sabadell, 
en un pavelló ple de gom a gom.

La jornada de dissabte es va iniciar 
amb el partit masculí, el grup 1 
de Copa versus el grup 2. L’equip 
blanc, format per jugadors del 
grup 1 masculí de la Copa Cata-
lunya, es va imposar al conjunt 
blau, corresponent al grup 2 de la 
competició, per un 92-70 en un 
matx atractiu i molt vistós, amb 
jugades realment espectaculars.
L’aler del Badalonès Èric Balaguer 
va defensar la samarreta de l’equip 
blanc i va tancar 17:45 minuts a 
la pista amb 7 punts, 4 rebots i 3 

El badaloní 
R. Morales 
va tancar 
l’ALLSTAR amb 
la designació 
d’MVP del partit

Triomf del St. Josep a EBA
Sense jornada de competició a 
les categories autonòmiques, el 
CB Coalci Sant Josep va cele-

brar la victòria al Serrallo contra 
el CB Tarragona (73-80) i retorna 
a la dinàmica positiva de triomfs. 
Gerard Blat va liderar els badalo-
nins amb 30 punts, 6 rebots i 28 
de valoració. Will Truss va sumar 
19 punts i 9 rebots. El conjunt de 
Sergi Vives ja és quart a la taula 
(9/6).

assistències. A l’altre bàndol, grup 
blau, el base del Círcol Catòlic 
Francesc Gotzens va ajudar el seu 
equip amb 7 punts i 2 rebots en 
14 minuts a la pista. A més a més, 
el pivot badaloní Rubén Morales 
va tancar l’ALLSTAR amb la de-
signació d’MVP del partit, amb 22 
punts, 3 rebots i 4 assistències.

En categoria femenina, l’equip blau, 
configurat per jugadores del Grup 2 
Femení va derrotar el combinat de 
jugadores de Grup 1, l’equip blanc, 
per 72-56, en un enfrontament farcit 
de bon ambient, brillant joc i molt de 
nivell. En aquesta exhibició de bàs-
quet femení català, la base del Joven-
tut Femení Clara Espinosa va repre-
sentar el conjunt verd-i-negre amb 
5 punts, 3 assistències i un rebot.
D’altra banda, l’entrenador del 

CB Coalci Sant Josep, Sergi Vi-
ves, va participar com a comen-
tarista en la retransmissió de La 
Xarxa en la jornada de dissabte.

La Unificació 
encadena la 
segona victòria 
consecutiva 
després de 
superar el CD 
Montcada al 
Municipal de 
Llefià (2-1)

La ‘Llefi’ torna al grup ‘Champions’; el YT recupera 
els punts i el Lloreda s’emporta el derbi

La Unificació encadena la segona 
victòria consecutiva després de 
superar el CD Montcada al Muni-
cipal de Llefià. El conjunt de Jordi 
Souto va ser superior al seu rival 
i al descans ja manava per dos 
gols a zero. Paco Ramos va obrir 
el marcador després d’aprofitar 
una recuperació de Toni Casulle-
ras i Toni Parra va finalitzar una 
jugada a pilota aturada des de la 
cantonada. A la represa, el Mont-
cada va presentar una actitud més 
ofensiva i Falcao va transformar 
el 2-1 quan restaven 15 minuts 
per la finalització del matx. Tot i 
això, la victòria no va perillar en 
cap moment i els badalonins van 
sumar tres punts més. L’equip de 
Jordi Souto ja acumula 33 punts a 
la taula i la segona posició resta a 
quatre punts de marge.

A Tercera Catalana, els quatre 
equips badalonins representen la 
cara i la creu del futbol. El Young 
Talent de Ricardo Parra i el Llore-
da de Carlos Rodríguez lluiten per 

una plaça a Segona Catalana la 
pròxima temporada i el Pere Gol 
de Luis Ortega i el Pomar de Jorge 
Rincón batallen per no perdre la 
categoria. El partit de la jornada 

s’ha disputat a La Salut, amb el 
derbi Pere Gol - Lloreda. La vic-
tòria i els tres punts han viatjat a 
Lloreda. Juan, Javier i Acosta han 
estat els golejadors de la matinal 

de diumenge. El Lloreda suma 
40 punts i és tercer a la taula. El 
Pere Gol, per la seva part, manté 
els 17 que ja acumulava. El Young 
Talent va trencar una ratxa de dues 
derrotes seguides després d’im-
posar-se el Santvicentí a domicili. 
El conjunt de Sant Roc va sumar 
còmoda victòria per dos a zero, 
amb dianes de Josué i Álex. Els 
groc-i-negres defensen la primera 
posició amb 42 punts, els ma-
teixos que defensa el Singuerlín 
(amb average a favor). Finalment, 
el Pomar va tancar la jornada ba-
dalonina amb una derrota a Can 
Zam (2-0).
A Quarta, l’Àguila va superar el 
Chacarita (2-1) i el Sistrells va 
caure a L’Hospitalet davant el Be-
llvitge (3-1). El Bufalà va caure  
contra Albirrojita (1-2).

A Tercera, els equips badalonins representen la cara i la creu del futbol

Foto: Manel Expósito

deu remergòmetres com a zona 
d’escalfament. El club guanyador 
absolut de les tres rondes guan-
yarà un remergòmetre de darrera 
generació per continuar amb la 
bona preparació física. A més, di-
ferents representants dels clubs 
badalonins atendran a les persones 
interessades en la pràctica d’aquest 
esport tan complet i tan arrelat a la 
ciutat, especialment des de l’entra-
da en funcionament del port que 
ha permès, amb l’ús de la marina 
seca com hangar i de la rampa com 
accés al mar, entrenar tots els dies, 
amb independència de l’onatge i 
l’estat del mar. Fins al dia d’avui 

hi ha pràctica de competició, en 
categories i equips federats, i rem 
lúdic, els caps de setmana.
 
2.000 metres
Els remergòmetres són unes mà-
quines que permeten reproduir el 
moviment específic del rem en sec. 
La normativa d’aquesta lliga cons-
ta d’una sèrie de 2.000 metres en 
equips de quatre vogadors.
 
Batel Interclubs
D’altra banda, el dissabte 3 de fe-
brer, la platja de Badalona acollirà 
la primera ronda de la 4a Lliga de 
Batel Interclubs.
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Tret de sortida al projecte ‘No callarem’, clam a la llibertat d’expressió

La desena edició dels Premis 
Gaudí ha coronat a ‘Estiu 1993’, 
l’òpera prima de la badalonina 
Carla Simón, amb tres importants 
guardons com són els de millor 
pel·lícula, millor direcció i millor 
guió, junt als de millor actriu se-
cundària per Bruna Cusí i millor 
muntatge per Ana Pfaff. 
‘Estiu 1993’ s’ha endut cinc de 
les catorze categories a les que 
optava, que se sumen als premis 
que ha aconseguit al Gran Premi 
del Jurat Internacional de la sec-
ció Generation Kplus del Festival 
de Berlín, els quatre premis Fe-
roz —millor film dramàtic, mi-
llor direcció, millor guió i millor 
actor de repartiment — i la Bis-
naga d’Or del Festival de Màlaga, 
entre d’altres reconeixements. 

La badalonina Carla Simón, vencedora 
dels Premis Gaudí amb ‘Estiu 1993’

Foto: Acadèmia del Cinema Català

Simón competia en la categoria 
de millor direcció amb Agustí Vi-
llaronga (‘Incerta glòria’), Carlos 
Marques-Marcet (‘Tierra firme’) 

El festival segueix consolidant-se com a plataforma

El FILMETS Badalona Film Festi-
val s’ha convertit en la millor pla-
taforma per veure curtmetratges 
de gran qualitat que, després del 
seu pas per la nostra ciutat, aspi-
ren a guanyar els guardons cine-
matogràfics més importants. És 

Tres curts projectats a Filmets 
aspiren a guanyar un Oscar

el cas de tres curtmetratges que 
ja han passat pel FILMETS i que 
ara han estat nominats per inten-
tar guanyar el proper 26 de febrer 
l’Oscar al Millor Curtmetratge de 
Ficció i l’Oscar al Millor Curtme-
tratge Animat. Es tracta del curt 

‘Dekalb Elementary’, de Reed Van Dyk

El poliesportiu de Ronda Sant 
Antoni de Llefià va acollir durant 
molts anys el ball de Carnestoltes, 
la festa nocturna posterior a la 
rua més antiga de la ciutat en la 
qual es reunien persones del barri 
però també de tota Badalona. Una 
celebració que es va deixar de fer 
el 2011, i que enguany es recu-
perarà. El proper dia 10 de febrer, 
després de la 36a edició de la Rua, 

el poliesportiu es tornarà a omplir 
de festa. Serà a partir de les 11 de 
la nit, quan ja hagi passat temps 
suficient com per a descansar del 
recorregut de disfresses i digerir 
els premis guanyadors. La festa 
estarà protagonitzada pels Rag-
gatunning, un dinàmic i esboja-
rrat grup amb versions rumberes 
i de reggae de temes actuals i de 
sempre.

Llefià recupera el 
ball nocturn de 
Carnestoltes 

de ficció ‘Dekalb Elementary’, de 
Reed Van Dyk; del curt d’animació 
‘Negative Space’, de Max Porter i 
Ru Kuwahata, i del curt d’anima-
ció ‘Garden Party’, de Victor Caire 
i Gabriel Grapperon. Els dos pri-
mers es van projectar a la Secció 
Oficial del passat FILMETS Bada-
lona Film Festival, celebrat del 20 
al 29 d’octubre passat. La terce-
ra pel·lícula es va poder veure a 
l’edició del festival de 2016. Pel 
que fa als premis Goya, que es 
donaran a conèixer el proper 3 de 
febrer, aspiren a guanyar el premi 
al Millor Curtmetratge de Ficció 
els curts ‘Extraños en la carrete-
ra’, de Carlos Solano, i ‘Como yo 
te amo’, de Fernando García-Euiz 
Rubio. Tots dos curtmetratges 
es van poder a la darrera edició 
de FILMETS Badalona Film Fes-
tival. El passat cap de setmana, 
‘Les bones nenes’, de Clara Ro-
quet, també optava a guanyar un 
guardó als Gaudí.

Qui no ha pensat més d’una vegada 
que vivim en una realitat injusta i 
que cal treballar per revertir-la? 
Però realment volem un canvi sin-
cer, o en tenim prou fent girar la 
roda de la fortuna i essent nosaltres 
qui ocupem un espai privilegiat? I 
és que no és el mateix? Canviar el 
món que canviar la nostra situació 
al món? Fairfly és una comèdia so-
bre la bombolla de l’emprenedoria. 
Sí, bombolla, perquè el gran remei 
als nostres problemes, la gran nova 
fe que ha vingut a recordar-nos que 
nosaltres som els únics propietaris 
del nostre destí, també ens ensenya 
que som els únics culpables de la 
nostra infelicitat. I les bombolles, ja 
ho sabem, tard o d’hora, exploten. 
Aquest divendres, dia 2, a partir de 
les nou de la nit al Teatre Principal.

Una 
comèdia 
per canviar 
el món

i Isabel Coixet (‘La llibreria’).  
Carla Simón ha volgut compartir 
el premi a la millor direcció “amb 
totes les famílies que han acollit a 

nens, amb els pares adoptius, ja 
que s’ha de tenir molta força, sen-
sibilitat i valor” per fer-ho, ha re-
marcat la directora d’’Estiu 1993’. 
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