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Significativa davallada
Badalona redueix de set a una les víctimes mortals 
per accident de trànsit en un any

Foto: Arxiu
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La Fiscalia va 
arxivar abans del 
21D la investigació 
a Albiol.
Les suposades irregularitats 
del govern del PP, per 
ajudar la Penya, queden 
desestimades                       3
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Tot i que Badalona va registrar l’any 
passat un total de 1.287 accidents de 
circulació amb intervenció de la Guàr-
dia Urbana, 23 més que l’any 2016, (el 
que suposa un increment de l’1,74%) el 
número de morts i de persones ferides 
greus es va reduir de forma destacable. 
Durant l’any 2017 una persona va perdre 
la vida a Badalona a causa d’un accident 
de trànsit, mentre que l’any anterior, l’any 
2016, van ser un total de set víctimes 
mortals.
 
També s’ha reduït considerablement els 
ferits greus. L’any 2017 van ser 26 les 

Badalona redueix de set a una 
les víctimes mortals per accident 
de trànsit en un any

persones que van patir ferides greus en 
els accident de trànsit registrats a Bada-
lona, una xifra molt inferior a la dels da-
rrers anys. Recordem que l’any 2016 van 
ser 41 les persones ferides greus, l’any 
2015 van ser 44 i l’any 2014, també 41.
 
A diferència de l’any 2016, que van 
augmentar els accidents amb víctimes 
tot i que es va reduir els accidents amb 
danys materials, l’any 2017 hi va haver 
un augment del 13,29% dels accidents 
amb danys materials, mentre que els 
accidents amb víctimes es van reduir 
un 5,92%. Del total de 1.287 accidents 

Aquest dimarts i dimecres, el hall de l’Hos-
pital Germans Trias acull una activitat ober-
ta a tothom que vol millorar el coneixement 
de la població sobre la psoriasi, una malal-
tia que afecta més d’un milió de persones 
a Espanya.
 
Entre les 9 del matí i les 2 del migdia, un es-
tand de les entitats Acción Psoriasis y Lilly 
ofereixen unes ulleres de realitat virtual per 
veure la malaltia amb uns altres ulls. El pro-
jecte busca reduir l’estigma de les persones 
amb aquesta malaltia.
 
Amb les ulleres, els usuaris o espectadors 
es posen a la pell, mai millor dit, d’una per-
sona amb psoriasi que es disposa a fer una 
classe de pilates. Es tracta d’una situació de 
la vida quotidiana en la que ha de visibilitzar 
els efectes de la malaltia, i que pretén que 
es generi una empatia en la persona que 
porta les ulleres.

Ulleres de 
realitat virtual 
per veure la 
psoriasi sense 
estigmes
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de trànsit de 2017, 716 van registrar al-
guna víctima, mentre que els altres 571 
accidents només van ocasionar danys 
materials. El mes que va registrar més 
accidents de trànsit va ser el juliol, amb 
126, mentre que a l’agost se’n van comp-
tabilitzar 86.
 
Segons l’alcaldessa Dolors Sabater, “el 
treball de la Guàrdia Urbana, acompan-
yat amb elements com ara els radars o 
els reductors de velocitat, són eines 
imprescindibles per aconseguir que els 
accidents de trànsit a la ciutat siguin els 
menys possibles”.

La Fiscalia va arxivar abans del 21D 
la investigació de suposades irregularitats del govern 
d’Albiol per ajudar la Penya

Garcia Albiol en un despatx del Parlament

L’exfiscal en cap de Barcelona, Anna Ma-
galdi, va arxivar una investigació contra el 
líder del PPC i exalcalde de Badalona, Xa-
vier Garcia Albiol, per presumptes ajudes 
econòmiques i operacions urbanístiques 
especulatives al Joventut de Badalona, se-
gons han avançat ‘Eldiario.es’ i ‘El Periódi-
co’.

L’arxiu de la causa pels presumptes delictes 
de malversació de fons públics, frau i pre-
varicació, es va produir al novembre i en les 
mateixes diligències també s’investigava el 
director de l’Institut Català del Sòl (Incasòl), 
Damià Calvet. La investigació es va iniciar 
l’any 2015 arran d’una denúncia de l’Asso-
ciació de Propietaris de la Unitat Residen-
cial Mas Ram de Badalona-Tiana. Magaldi, 
que es va jubilar fa poques setmanes, va 
obrir diligències i va encarregar la investi-
gació en el fiscal delegat de medi ambient i 
urbanisme de Catalunya, Antonio Pelegrín.

Aquest considerava que s’havia acreditat 
l’existència de diversos delictes, però va 
ser apartat de la investigació dos anys. De 
fet, Magaldi va arxivar les diligències amb 
l’oposició de Pelegrín.L’exfiscal en cap de 
Barcelona va argumentar l’arxivament per-

què, tot i que hi podia haver “irregularitats” 
i “il·legalitats”, només eren administratives, 
no penals. La Fiscalia Superior de Catalun-

ya va ratificar l’arxivament del cas.
Davant d’aquestes informacions, Albiol ha 
assegurat a través del seu compte de Twit-

ter que durant el seu mandat com a alcalde 
“mai, i mai és mai, es va donar ni un sol 
euro de l’Ajuntament al club”. Els populars 
lamenten que s’assenyali l’exalcalde i ara lí-
der dels populars catalans i recorda que to-
tes les subvencions al club provenien d’una 
fundació mixta de caràcter privat que es va 
crear l’any 2002 sota direcció del PSC, la 
Fundació Capital Europea del Bàsquet.

“L’Ajuntament sempre ho ha fet dins la nor-
mativa vigent i de forma consensuada amb 
totes les forces polítiques”, insisteixen els 
populars que reconeixen que, si bé durant 
el mandat d’Albiol es van aprovar unes ba-
ses de subvencions “a tots els clubs de bàs-
quet”, cada any la Fundació era “auditada”.

El govern municipal ha expressat la seva 
“perplexitat davant la decisió adoptada” per 
la exfiscal en cap i assgura que estudiarà 
“quines mesures judicials es poden por-
tar a terme a partir d’ara per clarificar tots 
aquests fets i que es continuïn investigant 
les presumptes irregularitats”. També han 
puntualitzat, sobre la fundació, que “la ges-
tió era opaca” durant el mandat anterior, i 
que des de l’inici del present es van modi-
ficar procediments, en base a un estudi ju-
rídic i econòmic, per fer-la més transparent.
El Club Joventut ha sortit al pas de les no-
tícies publicades i assegura que “totes les 
subvencions rebudes provinents de la Fun-

La multinacional tèxtil Inditex ha com-
prat l’antiga fàbrica de Schott Ibérica 

Inditex compra uns terrenys al polígon 
fronterer entre Sant Adrià i Badalona

instal·lada a Sant Adrià de Besòs, tal 
com va avançar aquest dimecres el diari 

econòmic del sector immobiliari ‘Ejepri-
me’. La planta, al polígon fronterer amb 
Badalona i de 22.000 metres quadrats, 
ja va començar a sonar entre els rumors 
que situaven els interessos d’Inditex a 
l’entorn de Barcelona. Concretament per 
traslladar-hi la seu logísticade Bershka.
 
En canvi, ‘Ejeprime’ publica que, de 
moment, Inditex no ha decidit a què de-
dicarà l’actiu i que la compra es fa en 
previsió de necessitats futures. Segons 
fonts del sector, l’intermediari de la com-
pravenda ha estat la consultora JLL, que 
no ha volgut donar detalls de la compra. 
L’import de la transacció no ha transcen-
dit.
 
Schott Ibérica, dedicada a la fabricació 
de tubs de vidre, va tancar la planta de 
Sant Adrià el 2014 perquè no veia viable 
invertir-hi per modernitzar-la.Antiga fàbrica de Schott, a tocar del terme municipal de Badalona

La Penya se la juga 
Setmana moguda a l’Olímpic. La vuitena derrota con-
secutiva, contra l’Estudiantes, ha provocat l’adéu de 
Diego Ocampo, que no ha pogut aturar la caiguda lliu-
re de l’equip. En posició de descens i a dues victòries 
de la salvació, la directiva ha buscat un cop d’efecte 
per trencar l’espiral negativa i s’ha posat en mans de 
Carles Duran, que torna a casa per assumir el repte 
d’assolir la salvació.  A tot plegat cal afegir-hi les in-
formacions sobre els suposats ajuts irregulars al club 
durant l’etapa d’Albiol com a alcalde. 
Quan els resultats adversos s’acumulen, habitualment 
és l’entrenador el que paga els plats trencats. Diego 

Ocampo ja feia dies que estava força qüestionat i un sec-
tor cada cop més majoritari de l’afició verd-i-negre li havia 
posat la creu. A més, l’equip no aixecava el cap i calia un 
revulsiu. 
Dit això, però, hi ha una certa injustícia en el seu adéu. 
Evidentment, com tothom, el tècnic gallec ha comès errors, 
però cal agrair-li la valentia d’agafar l’equip quan molts no 
van voler fer-ho, la seva implicació absoluta amb el club i, 
sobretot, la seva feina incansable amb els joves. L’actual 
situació, a més, no se li pot atribuir només a ell. En aquesta 
segona temporada del tècnic gallec a l’Olímpic és evident 
que el club no se n’ha acabat de sortir en la planificació 

EDITORIAL

esportiva. La lesió de Ruoff, que no es va cobrir amb 
cap fitxatge, el fiasco de Dominik Mavra, el rendiment 
irregular d’altres reforços clau com Richard o Kulvietis... 
Massa obstacles que han passat factura i la sensació que 
enguany la configuració de la plantilla no ha acabat de 
rutllar. Tots sabem, però, que sense diners és molt més 
difícil encertar any rere any.  
Sigui com sigui, ara el més urgent és que el Divina Jo-
ventut trenqui l’actual dinàmica i redreci el rumb. Fer net 
mentalment, apuntalar la plantilla (cal que arribi ja un 
interior) i començar una remuntada  gens fàcil però ab-
solutament crucial per al futur de la Penya. 
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Badalona, preparada davant de possibles nevades
L’Ajuntament de Badalona manté 
preparat el dispositiu per poder 
oferir aixopluc a les persones 
sense sostre en episodis meteo-
rològics extrems, com els que 
s’estan donant aquesta setmana. 
Es tracta del dispositiu Operació 
Fred que es posa en marxa quan 
Protecció Civil activa l’alerta.
 
La campanya “Ajuda’ns a ajudar” 
intenta contribuir a la protecció 
d’aquest col·lectiu i demanant a 
la ciutadania, per si veuen una 
persona sense sostre a la ciutat, 
en aquests episodis, n’informin 
al telèfon de Guàrdia Urbana 934 
832 901. En aquest dispositiu la 
Guàrdia Urbana patrulla infor-
mant a les persones que estan al 
carrer sobre els recursos activats.

Possibilitat de nevades a ni-
vell de mar
Davant les previsions meteorolò-
giques del Servei Meteorològic 
de Catalunya d’un episodi de fred 
intens, l’Ajuntament de Badalona 
té a punt el dispositiu de mitjans 
humans i tècnics per actuar a la 
via pública en el cas que es pro-
dueixi alguna emergència causada 
per les baixes temperatures i per la 
possibilitat que les precipitacions 
en forma de neu puguin afectar el 
litoral. 

No es descarta que pugui nevar a 
nivell de mar. Des de primera hora 
i fins la tarda es poden produir ne-
vades febles a les cotes més altes 
del litoral central i a l’Àrea Metro-
politana de Barcelona.

L’alumnat de l’Escola Josep Boada 
i de l’Institut Barres i Ones parti-
cipen en un projecte de col·labo-
ració musical amb el Conservatori 
i l’Escola de Música de Moderna 

El Conservatori i escoles de Llefià i Sant Roc 
col·laboren per fer arribar la música als barris

de Badalona. La finalitat d’aquesta 
iniciativa és fer ús de la música 
com a una eina de cohesió i de 
convivència en centres d’ensenya-
ment on hi conviu un alt grau de 

Foto: Ajuntament

diversitat, i on la realitat socioe-
conòmica no permet a la majoria 
d’alumnes practicar la música fora 
de l’escola.
 
El projecte de col·laboració s’ha 
presentat aquest matí a l’Esco-
la Josep Boada, al barri de Sant 
Roc de Badalona. Amb la parti-
cipació de músics especialitzats 
del Conservatori, i la coordinació 
dels mestres de música d’aquest 
centre, a l’Escola Josep Boada 
es treballa amb l’alumnat de dues 
línies de 4t de primària l’ús dels 
instruments musicals.
 
El projecte, després de tres mesos, 
ja dóna els seus resultats amb una 
gran implicació dels alumnes que 
han format una orquestra d’instru-
ments de corda que, d’una manera 
intensa i compacta, assaja dues 
vegades a la setmana en horari 
lectiu.
 
El Barres i Ones visitarà el 
Conservatori i rebrà músics a 
l’escola
 Pel que fa al projecte que es plan-
teja a l’Institut Barres i Ones, al ba-
rri de Llefià, consisteix a posar els 
coneixements i la música com a 
uns dels eixos centrals per orien-
tar l’activitat acadèmica de l’alum-

nat de 2n d’ESO. En aquest cas 
es treballarà amb presentacions 
de vídeo a través de Youtube, així 
com sortides a audicions, treballs 
en grups, creacions de peces o 
xerrades amb músics i artistes de 
gèneres estesos entre els joves, 
com ara el rap.
 
“Porto set anys com a professora 
de música i només he tingut tres 
estudiants que fessin música fora 
de l’escola”, explica la profes-
sora Cristina Llevat, l’impulsora 
d’aquesta iniciativa al Barres i 
Ones. Encara s’han d’acabar de 
concretar activitats, però, de mo-
ment, la docent avança que visi-
taran l’escola, del 26 de febrer al 
2 de març, un cantant de rap o 
trap, un músic de jazz i un pro-
ductor musical, perquè expliquin 
als alumnes el món de la música 
des de dins.
 
Els dies 5 i 6 de març, els estu-
diants visitaran les classes del 
conservatori per veure com fun-
cionen i interactuar amb el pro-
fessorat i els alumnes del centre. 
El 15 de març, d’altra banda, re-
bran un taller de glossa, de la mà 
de la Plataforma de la Llengua. 
Mentrestant, apunta Llevat, durant 
aquestes dates, la resta d’assigna-

tures de l’escola tractaran temes 
vinculats amb la música per en-
fortir el projecte.
 
El director del Conservatori Pro-
fessional de Música de Badalona, 
Jaume Cortadelles, creu que es 
part del seu compromís “esten-
dre la música i fer-la arribar a 
tots els racons de la ciutat”, com 
a eina directa “de comunicació i 
de cohesió entre les persones per 
sobre de diferències d’idiomes i 
cultures”.
 
Escola Llevant 
D’altra banda també s’ha fet es-
ment que el Conservatori de Bada-
lona realitza una tasca de suport al 
Centre d’Educació Especial Escola 
Llevant, introduint l’experiència 
musical com a eina d’estimulació 
de les àrees sensorials, emocio-
nals, socials i cognitives de l’apre-
nentatge dels infants.
 
A més, Jaume Cortadelles, direc-
tor del Conservatori, ha avançat 
que a partir d’aquesta setmana 
alumnes del Conservatori oferi-
ran concerts de petit format a la 
sala de tractament d’oncologia de 
l’Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol i que s’està treballant 
en pròxims concerts solidaris.
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Resultats darrera jornada

València Basket - Real Betis                 103-67

Baskonia - FC Barcelona                          96-72

Unicaja- UCAM Murcia      78-67

Bilbao Basket - Fuenlabrada 77-83

Tenerife - Burgos 84-76

Andorra - Real Madrid                   89-87

Delteco GBC - Herbalife  80-87

Divina Joventut - Estudiantes 93-96   

Saragossa - Obradoiro  93-87

Propera jornada

 Real Madrid  -  Iberostar Tenerife

 Baskonia  -  Unicaja 

 FC Barcelona   -  Bilbao Basket

 Andorra -  Divina  Joventut 

Movistar Estudiantes - Real Betis Energía 

 Burgos - Valencia Basket 

 Fuenlabrada  - Gran Canaria

Monbus Obradoiro  - UCAM Murcia

 Delteco GBC - Saragossa

Duran coneix perfectament la Penya
El relleu a la banqueta de la Penya era 
una cosa que tothom preveia després 
d’encadenar vuit derrotes consecuti-
ves i no sortir de la zona de descens. 
La sorpresa va ser que no es produís 
diumenge després del partit contra 
l’Estudiantes, ni dilluns, ni dimarts 
quan Diego Ocampo va anar a entre-
nar. Però més enllà del com s’ha de 
mirar cap endavant. I el canvi d’en-
trenador, que no és sinònim d’èxit, 
era un canvi que molta part de l’afició 
reclamava des de feia dies sobretot 

després de la derrota a casa contra el 
Múrcia. L’arribada de Duran il·lusiona 
perquè és un tècnic amb ADN Penya, 
que ha estat 14 anys al club, que ha 
passat per tots els graons del club i 
perquè també sap el què és la pres-
sió ACB. La lliga de la Penya només 
li resten 15 jornades i la Penya ha 
de guanyar la meitat dels partits. I 
esperem que el relleu a la banqueta 
serveixi per donar un impuls a l’equip 
per evitar la tragèdia de baixar a la 
LEB.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET
NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER

1- Granger, Heurtel
Doncic
2-Landesberg, Ponitka
Popovic, Neal
3-Shengeila, Tavares
Pustovyi, Norel

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

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

LLIGA

Jornada 19
1º  EN KOMÚ POTEM  kardar (Badalona)  254,20
2º  Monti6_6  monti6 ()  251,40
3º  keopps  Lera (Terrassa)  250,20
...............................................................................................................

34º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  207,80

Lliga (general)
1º  Penyacrack3  manel14penya (Badalona)  3.646,00
2º  Penyacrack1  manel14penya (Badalona)  3.619,60
3º  DRAMA  RAMONRIVALDO (Santa Coloma)  3.610,00
...............................................................................................................

16ºDiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  3.450,60

Equip 
Diari de Badalona
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  Equip  G P

 1 Real Madrid 17 2

 2  València Basket 13 6

 3 FC Barcelona 12 7

 4  Unicaja 12 7

 5  Baskonia 12 7

 6  Montakit Fuenla 12 7

 7 Herbalife G. Canària 11 8

   8  Iberostar Tenerife 11 8

 9  Morabanc Andorra 10 9

10     UCAM 10 9

 11     Monbus Obradoiro 9 10

 12    Delteco GBC 8 11

 13    Movistar Estudiantes 7 11

14  Saragossa 6 13

 15    RETAbet Bilbao 6  13

 16    Burgos                    6 13

17  Divina Joventut 4 15

 18    Betis Eplus            4   15

Classificació

Laprovittola va tornar a fer un bon partit, amb 20 punts. / D. Grau - CJB

Vuitè revés consecutiu

López-Arostegui (4), Laprovittola (20), 
Kulvietis (14), Wayns (9), Jordan (20) 
-cinc inicial-, Dimitrijevic (2), Ventura 
(9), Gielo (2), Gudul (6) i Richard (7). 

93

DIVINA 
JOVENTUT 

da, i que tres dies més tard va 
deixar de ser tècnic verd-i-ne-
gre. 
L’aler nord-americà Sylven Lan-
desberg, com ja va passar en el 
partit de la primera volta, va tor-
nar a ser un malson per a la Pen-
ya (28 punts), però el problema 
no només va ser ell. L’Estudian-
tes va presentar  més arguments 
i va signar un 60% en tirs de 
camp que va penalitzar molt. A 
més, els de Maldonado, en els 
moments clau, quan van fallar 

La reacció no va arribar contra 
el Movistar Estudiantes. Els 
verd-i-negres, amb les absèn-
cies de Vidal, per una tendini-
tis a l’abductor, i de Birgander, 
que finalment no va reaparèixer 
arran dels seus problemes en 
un genoll, van tornar a pagar 
cara la seva irregularitat, espe-
cialment en defensa. “De cada 
cinc defenses en pots fer una 
de més fluixa, però no en pots 
fer una bé, dues regular i dues 
malament”, va resumir Ocampo, 
conscient que encaixar 96 punts 
a casa no és la millor recepta 
per sumar victòries. Un Ocampo 
molt qüestionat per l’afició, que 
el va acomiadar amb una xiula-

Cvetkovic (-), Cook (6), Landesberg 
(28), Savané (7), Brown (12) -cinc 
inicial-, Hakanson (12), Brizuela (10), 
Vicedo (4), Peña (2), Suton (2), Ca-
ner-Medley (13) i Arteaga (-). 
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ESTUDIANTES

algun tir,  van posar de relleu 
els problemes de la Penya per 
tancar el rebot defensiu. Jordan 
va fer 20 punts, el seu sostre 
amb la Penya, però va quedar 
clar que segueix massa sol en 
un joc interior que necessita 
d’un reforç immediat. I Nicolás 
Laprovittola, que també es va 
enfilar als 20 punts i va aportar 
més ordre a l’atac, tampoc va ser 
suficient per tombar un Movis-
tar Estudiantes que ara mateix té 
més plantilla que la Penya. 

LA PRÈVIA 20a Jornada ACB. Poliesportiu d’Andorra, dissabte 10 de febrer a les 21h

Andorra, punt de partida 

LÓPEZ-AROSTEGUI

NICOLÁS LAPROVITTOLA

PATRICK RICHARD

JEROME JORDAN SAULIUS KULVIETIS

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

MORABANC ANDORRA 
Entrenador: Joan Peñarroya

DAVID WALKER

ANDREW ALBICY

DAVID JELINEK

LANDING SANÈ JOHN SHURNA
Una acció del partit de la primera 

volta contra l’Andorra./ D. Grau- CJB

La Penya, amb el suport d’un 
nombrós grup d’aficionats que 
han omplert tres autocars orga-
nitzats per Goldenpark.es i Avant-
grup, afronta aquest dissabte 
una altra final a la lliga. Andorra 
encetarà la nova etapa de Carles 
Duran a la banqueta, que ha de 
servir de revulsiu per aturar una 
sagnia que dura ja vuit jornades. 
El repte d’assaltar la pista dels 
andorrans no és gens fàcil. Pri-
mer, per les circumstàncies en 
què es troba l’equip. I segon, 
pel potencial d’un rival que es 
fa fort a casa, on ve de tombar 
el Barça (102-92) i el Madrid 

(89-87). Al partit de la prime-
ra volta la Penya es va imposar 
per 103-101 després de dues 
pròrrogues. Els andorrans, des 
d’aquell enfrontament, han patit 
algun canvi, amb l’arribada del 
pivot francès Landing Sanè, 
que s’ha convertit en un dels 
referents (14,4 de valoració). 
L’aler Jaka Blazic, el base Albi-
cy o els exverd-i-negres David 
Jelinek i John Shurna són al-
tres jugadors a tenir en compte 
per a un partit que precedirà un 
parèntesi de quasi tres setma-
nes per culpa de la copa i d’una 
nova finestra FIBA. 

La celebració verd-i-negra fa 10 anys. Foto: Kiaenzona.com

10 de febrer del 2008. Aquest 
dissabte farà just 10 anys que 
la Penya va aixecar la copa del 
Rei a Vitòria amb un equip irre-
petible liderat per Rudy Fernán-
dez i Ricky Rubio. Sota la batuta 
d’Aíto García Reneses, els verd-
i-negres van enamorar tothom 
amb un bàsquet espectacular 
que també els va dur a conque-
rir aquella mateixa temporada la 
ULEB Cup, imposant-se en la 
final a l’Akasvayu Girona. 
A Vitòria, en aquella fase final de 
la copa, ni el Pamesa València 

(84-59) en quarts de final ni el 
Madrid en semifinals (81-76) 
van poder aturar el Joventut, que 
en la final va tombar l’amfitrió, 
l’aleshores Tau Cerámica (82-
80), amb un Rudy estratosfèric 
(32 punts), MVP indiscutible 
del torneig. Una victòria històri-
ca per a un equip que va deixar 
petjada, on també hi havien Pau 
Ribas, Demond Mallet, Lubos 
Barton,Jan Jagla, Petar Popo-
vic, Hernández-Sonseca, Ferran 
Laviña, Pere Tomàs i Jerome 
Moiso.

10 anys de l’històric 
títol de la copa del Rei
conquerit a Vitòria

Els mals resultats han posat fi a 
l’etapa de Diego Ocampo al Divi-
na Joventut. El club verd-i-negre 
va fer oficial dimecres l’adéu del 
tècnic gallec, que deixa la Penya 
després d’una temporada i mitja al 
capdavant de l’equip. Les vuit de-
rrotes consecutives van fer vessar 
el got de la paciència i el consell 
d’administració que encapçala 
Juanan Morales va decidir donar 
un cop de timó per reflotar l’equip, 
que ja es troba a dues victòries 
de la permanència. “Ens sap greu 
perquè Diego Ocampo ha estat un 
tècnic de club, ha treballat molt i 
s’hi ha implicat, però feia falta un 
canvi”, ha declarat el president 
verd-i-negre. 
Carles Duran, un entrenador  fet a 

La Penya prescindeix de Diego Ocampo i es
posa en mans de Carles Duran per salvar la categoria

la casa, torna a Badalona per agafar 
el relleu. “És una situació difícil per 
tothom i un repte complicat, però 
alhora il·lusionant. Tenim temps de 
canviar la dinàmica”, ha explicat 
el nou preparador verd-i-negre, 
que ha admès que fa un any i mig 
ja podria haver tornat al Joventut: 
“Per motius personals i professio-
nals vaig pensar que no era el mo-
ment. Ara la situació és molt més 
difícil, però ara sí que sento que és 
el moment. Estic convençut que ho 
tirarem endavant”. 
Carles Duran ha explicat que ara 
mateix la prioritat és “conèixer el 
grup” però, sobretot, el partit contra 
l’Andorra. Ha reconegut que, com 
és lògic, ha trobat l’equip “trist”, 
però que el grup “treballa bé i té 

ganes de canviar la dinàmica” i ha 
apel·lat als valors i a l’orgull de ser 
de la Penya: “He nascut a aquesta 
casa i tinc un sentiment que pocs 
poden tenir, vull que els jugadors 
també el tinguin”. “Si recuperem 
la confiança i el somriure podem 
guanyar a qualsevol. No hem de 
jugar pensant en la victòria o en la 
derrota, sinó en gaudir del que es-
tem fent”, ha afegit Duran, que això 
si ha demanat als jugadors “un pas 
endavant”. Pel que fa a possibles 
fitxatges (s’ha parlat els darreres 
setmanes d’un interior), Duran no 
tanca la porta, però també reivin-
dica la plantilla: “Si hi ha la pos-
sibilitat que algú ens pugui ajudar, 
perfecte, però amb els 13 jugadors 
que som tirarem endavant”.   

Diego Ocampo, cessat. / D. Grau-CJB

Carles Duran, a la seva presentació. /D. Grau - CJB
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LA PRÈVIA 25a Jornada. Ciutat esportiva del Real Zaragoza. Dissabte, 10 de febrer. 16.30 hores.

Visita al cuer per buscar la primera victòria fora
Badalona Morales; Albarrán, 
Robusté, Moyano, Héctor Camps; 
Álvaro Vega (Kevin Lacruz, 80’), 
Sergio Maestre; Robert Simón, 
Rufo (Segura, 69’), Rubén Sánchez 
(Enri, 64’); i Néstor Querol.

Hércules:  Falcón; Juanjo, Pol, 
Miquel, Peña; Candela, Miñano 
(Pepelu, 62’); Moha (Óscar, 86’), 
Juli, José Fran (Chechu, 62’); i Da-
vid Torres.

Àrbitre: Usón Rosel (aragonès). 
T.G .: ALS locals Vega, Robusté, 
Albarrán i Uche (a la banqueta); 
ALS Visitants Peña, Pol, Candela, 
Juli i José Fran. T.V .: al visitant 
David Torres (82 ‘) per doble amo-
nestació i al porter local Marqueta, 
per Vermella directa, quan era a la 
banqueta.

00 

BADALONA     HÉRCULES

 Badalona 0 - Hércules 0
 Ebro 2 -  Cornellà 1
 Sabadell 1 -  Dep. Aragón 0
 Olot 0 -  Peralada 0
 Elx 2 -  Peña Deportiva 0
 Lleida 1 - At. Balears 0
 Mallorca 1   -  Ontinyent 0
 Formentera 0   -  Llagostera 2
 Vila-real B 0 -  Alcoià 1
 València B 4  -  At. Saguntí 1

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

Resultats 24a jornada

Propera jornada

Bona oportunitat perquè el Bada-
lona sumi la primera victòria fora 
de casa. Aquest dissabte, a dos 
quarts de cinc de la tarda, l’equip 
escapulat juga a la ciutat esportiva 
del Real Saragossa contra el De-
portivo Aragón, el cuer de la lliga. 
Després de les bones sensacions 
de diumenge passat, tot i l’empat 
a l’Estadi contra l’Hércules, i de la 
victòria de fa dues jornades davant 
el Sabadell, els de Manolo Gonzá-
lez visiten l’equip que ocupa l’úl-
tim lloc de la taula, molt distan-
ciat del penúltim, que ha perdut 
els últims quatre partits i que no 
guanya des del 10 de desembre. 
El record del 5-2 de la primera 
volta, a més, pesarà en l’ànim 
de tots plegats. Només l’Elx ha 
estat capaç de marcar cinc gols a 
aquest equip, ara fa tres jornades. 
Amb tot, caldrà anar amb compte 

i no refiar-se gens perquè els de 
César Laínez han estat capaços 
d’empatar (2-2) a Son Moix, 
contra el Mallorca, i de derrotar 
el Formentera pel mateix resultat 
(2-1) que el Badalona va caure, 
una setmana abans, al camp dels 
illencs. Per altra banda, l’intent 
de fitxatge per part del Badalona 
del davanter Rubio també surarà 
en l’ambient. Manolo González ha 
explicat que els aragonesos van 
demanar una compensació de 
15.000 euros pel traspàs d’aquest 
jugador, que al juny complirà 23 
anys i que no compta per al pri-

mer equip del Saragossa.
Pel que fa a la infermeria, conti-
nuen de baixa Marcel Serramitja, 
Kilian Durán, Adri Rivas, Adrià 
Parera i, per descomptat, Aly 
Coulibaly. Tampoc no podrà via-
tjar el porter suplent escapulat, 
Raúl Marqueta, que diumenge va 
veure targeta vermella. Tot i així, 
l’arribada de Rufo, Uche, Segura 
i Joel Cañaveras permetrà, com 
diumenge passat, una convoca-
tòria de 18 jugadors. Xiularà el 
partit el basc Ibai Rezola Etxebe-
rria. 

El juvenil Guillem Ruiz 
cobrirà la baixa de Marqueta

El Badalona ha incorporat en el 
mercat d’hivern un jugador gaire-
bé per estrenar. Rufo, que a Ma-
llorca només va jugar 55 minuts, 
ha reforçat una davantera que de-
manava a crits aire nou. Diumenge 
passat va debutar i va oferir una 
notable actuació.

- S’esperava ser titular diu-
menge, contra l’Hércules?
- No ho esperava, tot i que tenia 
moltíssimes ganes de jugar. Per 
sort, vaig entrar en l’onze titular.

- Com es va sentir?
- Molt còmode, gràcies a tots 
els companys. Després de tant 
de temps sense jugar, estava una 
mica nerviós i amb una certa an-
sietat. Però vaig acabar molt satis-
fet, personalment i amb el treball 
col·lectiu.

- Manolo González va expli-
car que el va canviar perquè 
encara no té ritme de com-

El Seagull va sumar la primera 
victòria de la temporada  de-
fensant la primera posició de la 
taula en un partit molt disputat, 
on el Levante va tornar a prota-
gonitzar un molt bon matx. «Sa-
bíem que el Levante no seria un 
rival fàcil, han fet un molt bon 
partit i ens ha costat molt en-
dur-nos la victòria» va destacar 
Jordi Ferrón en acabar el partit.
Les vermelles, coneixedores 
de les fortaleses de les ‘gavi-
nes’, van plantejar un sistema 
tàtic amb un perfil defensiu per 
contrarestar el joc interior de 
les badalonines, fet que les va 
obligar, durant els 90 minuts, a 
buscar l’esquena de la defensa 
amb pilotades llargues. «Vam 
patir molt al primer partit al seu 
camp, hem volgut jugar com un 
bloc, que ens ha donat un bon 
resultat, especialment anímic. 

Rufo: “Els partits que venen ara 
ens poden fer mirar cap a dalt”

El líder defensa la primera posició 
a Sant Joan Despí (0-2)

petició, perquè no ha jugat a 
penes a Mallorca. Quan estarà 
al màxim?
- És cert que a la segona part vaig 
començar a sentir-me fatigat. Cinc 
mesos sense competir es noten, 
espero estar al cent per cent al 
més aviat possible.

- Què li demana el seu nou en-
trenador?
- Diumenge em va demanar que 
actués a la mitja punta, amb lliber-
tat de moviments, i que, al costat 
de Néstor, busqués pilotes a la 
zona d’atac.

- Diumenge que ve juguen al 
camp del cuer. És una bona 
oportunitat per guanyar el pri-
mer partit fora de casa. Com 
ho veu?
- Tenim confiança, després 
d’aconseguir una victòria i del 
treballat empat davant l’Hercules. 
Anirem a buscar els tres punts a 
Saragossa, que em sembla que 

Ens hem demostrat que podem 
competir contra qualsevol ri-
val». El cronòmetre va exhau-
rir els primers minuts sense 
arribades clares. Les ‘gavines’ 

són vitals.

- Ara ve un tram de calendari 
en el qual els toca jugar con-
tra equips de baix. Li sembla 
una bona oportunitat perquè 
el Badalona es distanciï defi-
nitivament del descens?
- Hem de mirar de fer la nostra 
feina bé amb els equips de dalt i 
amb els de baix. Però és cert que 
aquests partits que vénen són 
molt importants i poden fer que 
l’equip miri cap a dalt.

- Al Badalona li falta gol. Es 
veu capacitat per ser un dels 
golejadors del seu equip en 
els tretze partits que queden?
- Això intentaré! He, he... Als juga-
dors d’atac el que més ens agrada 
és fer gols. Tant de bo pugui aju-
dar en aquesta faceta.

- Què li sembla el vestidor? 
Amb quins jugadors ha fet 
més amistat?

van agafar la iniciativa, però la 
defensa vermella va estar molt 
encertada. De fet, no va ser fins 
a una relliscada desafortunada 
de la central Judith Saubi, quan 

Foto: Eloy Molina.

Foto: M. Expósito

- Fa pocs dies que estic aquí 
però es nota que és un vestidor 
unit, que hi ha bon ambient i 
aquesta és una de les coses més 
importants per a un equip. Per 

el Seagull va poder avançar-se 
al marcador. Carla Martínez no 
va perdonar i va superar Natalia 
Pinto en l’u contra u.
El Levante tampoc es va apropar 

sort, hi ha cares conegudes per a 
mi, com Robert, Albarran o Adri 
Rivas, amb els quals he coincidit 
en la meva etapa al RCD Espan-
yol.

gaire a la porteria. Tot i això, 
la portera Noelia va intervenir 
en diverses ocasions per aturar 
xuts des de fora l’àrea. L’ocasió 
més clara va ser al minut 42 
però la jugada va quedar invali-
dada per fora de joc.
A la represa, Carla va firmar el 
seu doblet personal, després 
d’una altra errada defensiva que 
l’extrem va aprofitar per donar 
una passada perfecta a la juga-
dora badalonina que va superar 
pel segon pal Pinto. La forta plu-
ja i l’esforç de les locals van do-
nar pas imprecisions i el Seagu-
ll, amb el marcador i el rellotge a 
favor, es va trobar més còmode.
Anb aquesta victòria, el Seagu-
ll es consolida com a líder de 
la categoria amb 36 punts. La 
pròxima jornada no hi haurà 
competició. El Sant Gabriel visi-
tarà l’Estadi el 18 de febrer.

La targeta vermella que va veure 
Raúl Marqueta diumenge passat 
deixa el CF Badalona només amb 
un porter aquest dissabte, en la 
visita que ha de fer al Deportivo 
Aragón. Marqueta, que ha estat 
suplent de José Miguel Morales 
durant les 24 jornades de lliga que 
s’han disputat fins ara, va veure 
vermella directa per una protes-
ta des de la banqueta en el partit 

contra l’Hércules i no viatjarà amb 
l’equip a Saragossa. En el seu lloc 
hi anirà el juvenil Guillem Ruiz, a 
qui Manolo González coneix prou 
bé perquè s’ha entrenat habitual-
ment amb el primer equip durant 
aquesta temporada. Ruiz, que va 
complir 17 anys el passat mes 
d’octubre, combina la titularitat en 
el juvenil A escapulat, que juga a 
lliga nacional, amb Albert Vicente.

Dani Pérez, que va debutar la tem-
porada passada en partit de copa 
federació i que també s’entrena 
amb el primer equip del CF Bada-
lona, no pot ser convocat perquè 
no disposa de fitxa federativa. En 
tot cas, per tal d’evitar una inopor-
tuna lesió, Morales no ha forçat 
en els entrenaments d’aquesta 
setmana. El veterà porter, més que 
mai, és imprescindible.

C.E. SeagullManel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com
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  Equip PTS GF GC

 1. Mallorca 53 36 13
 2. Vila-real B 44 34 17
 3. Elx 40 38 22
 4. Cornellà 37 31 27
 5. Lleida 35 22 20
 6. At. Saguntí 34 29 29
 7. Ontinyent 34 19 20
 8. Alcoià 33 21 20
 9. Hércules 33 26 22
 10. Sabadell 32 20 18
 11. Ebro 32 22 24
 12. València B 31 42 33
13. Badalona 28 22 27
 14. Llagostera 28 18 24
 15. Olot 26 22 25
 16. Formentera 25 16 25
 17. Peralada 24 20 27
 18. At. Balears 22 20 28
 19. Peña Deportiva 20 16 28
 20. Dep. Aragón 13 22 47

Classificació

POSICIÓ 13è
12 Partits a fora G 0  E 5  P 7

Gols a fora Marcats 6 Rebuts 19
Entrenador Manolo González

POSICIÓ 20è
11 Partits a casa G 1  E 4  P 6

Gols a casa Marcats 7  Rebuts 18
Entrenador César Laínez

BADALONADEP. ARAGÓN 

Dani Pérez no pot ser convocat perquè no té fitxa

Del 09/02 al 15/02/2018
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Cuesta lidera el Badalonès, el Maristes 
no reacciona i el Círcol torna a sumar

Foto: Circol

Sense jornada de competició a 
Lliga EBA, els partits del cap de 
setmana els hem gaudit a Copa 
Catalunya amb la victòria a La 
Plana del Círcol Catòlic i un nou 
triomf del Badalonès. El con-
junt de Juli Jiménez va superar 
el Sant Nicolau amb un inici de 
partit demolidor (17-5). Eñeso 
va liderar el seu equip amb 8 
punts al primer quart. L’avantatge 
és mantenir abans de la represa 
amb una distància de 14 punts 
(28-14). Després del descans, el 
Cotonifi va tancar la victòria (49-
26) i es va trencar una ratxa de 
tres derrotes seguides (57-45).

El Badalonès de Xavi Riera se-
gueix l’ombra del líder al grup 

anivellar abans del descans (36-
36) i també a la represa (51-52). 
Els darrers 10 minuts de partit 
van ser claus i no es va resol-
dre el matx fins al darrer minut 
(66-71). El Maristes de Lluís 
García va ser la cara amarga de 
la jornada. Els badalonins van 
caure a Granollers després de 
patir un parcial de 29-9 al primer 
quart però reaccionar i mantenir 
opcions de triomf fins al darrer 
temps (65-61).

A Primera Catalana, la Minguella 
de David Martin va caure a la pis-
ta del cuer, el CB Les Franqueses 
(82-80). Els badalonins van anar 
a remolc durant pràcticament tot 
el matx (17-14; 36-33; 65-52) 

però van lluitar fins al darrer se-
gon per sumar el triomf. Els de 
Badalona acumulen dues derro-
tes consecutives lluny de Casa-
gemes.

Una categoria per sota, a Segona 
Catalana, el Badalonès B va cau-
re a la pista del Sant Josep Obrer 
(88-85). A Tercera, la Cultural va 
caure contra l’ASME a la Verneda 
(62-59), la Minguella va perdre 
contra el MIR (60-59), el Círcol 
B va endur-se’n el derbi contra el 
Maristes B (66-45) i el Natzaret 
contra la UB Llefià (67-55). L’ABB 
i el Sant Josep B, van tancar les 
victòries badalonines després de 
superar el Coll (63-79) i Alisos 
(77-88), respectivament.

1 - l’Esparraguera- i ja acumula 
12 victòries a la categoria. En 
aquesta ocasió, els dimonis van 
superar el Sabadell a domicili 

amb 21 punts de Marc Cuesta. 
Tot i això, el conjunt sabadellenc 
va iniciar el matx amb un mínim 
avantatge (21-18) però que es va 

El tercer quart tomba 
el Joventut Femení; el 
Natzaret fa suar el líder
El Joventut Femení de Toni Ma-
drid ha tornat a patir la superiori-
tat d’un equip que lluitarà a la part 
alta de la taula a la segona fase de 
Copa Catalunya. Les badalonines 
van caure a La Plana contra el 
CB Lleida (40-54). Tot i això, les 
opcions de sumar la victòria van 
mantenir-se vives fins a la repre-
sa (18-27). Al tercer quart, les 
visitants van fer un pas endavant 
i la diferència va augmentar fins 
als 17 punts (29-46). Els darrers 
10 minuts van ser un tràmit per 
pensar ja en la següent jornada, 
un partit clau contra el Terrassa.

A Primera Catalana, el Sant An-
dreu Natzaret de Ricard Gómez 
va batallar contra l’Snatt’s Femení 
Sant Adrià B, líder del grup 1. Les 
badalonines van mantenir el pols 
durant pràcticament els 40 mi-
nuts. Dueñas va tancar el màxim 
avantatge local (15-11) però les 
adrianenques van capgirar el 
marcador al segon quart (27-34). 
Al tercer quart, un parcial de 8-0 
va evitar que les liles segueixin 
sumant i la diferència era única-
ment de vuit punts al final de l’ac-
te (47-55). El Natzaret va igualar 

el matx (57-57) al darrer temps 
però l’Snatt’s va evitar qualsevol 
ensurt i va tancar el partit als da-
rrers dos minuts (57-63).

Per la seva banda, la Minguella 
de Carles Esteve segueix sense 
veure la llum i va patir una nova 
derrota contra el Geieg (43-48). 
La visita a Casagemes de les 
gironines no va ser fàcil, ja que 
les blaves van protagonitzar un 
partit molt seriós i igualat (12-
7;25-21;33-34). Desafortuna-
dament, la Minguella va caure 
al darrer quart per cinc punts 
de diferència. Els 15 punts de 
Morales no van evitar la desfeta 
badalonina.

A Segona Catalana, la UB Lle-
fià va superar el Caldes (64-61) 
i el Círcol Catòlic va caure a la 
pista del Sant Nicolau (71-47). A 
Tercera, la Llefià B va guanyar el 
Sant Cugat (48-32), el Sant Jo-
sep el Matadepera (59-44), El Jo-
ventut Femení B va perdre versus 
Can Parellada (63-55), la Min-
guella B contra el Premià (25-62) 
i Círcol B va sumar dos punts a la 
pista de l’Argentona (56-64).

Foto: Laura Villanueva

Un cap de setmana més, una ins-
tal·lació esportiva a Badalona ha 
tornat a tenir ressò mediàtic a les 
xarxes socials, i no precisament 
per una notícia positiva. Aquesta 
vegada, el pavelló de Montigalà 
va patir una problemàtica de diver-
ses goteres que van condicionar 
l’activitat esportiva rutinària de la 
instal·lació.

El Círcol Catòlic i el Badalonès són 
dues de les entitats de bàsquet que 
habitualment fan ús del poliespor-
tiu de Montigalà, ja sigui per rea-
litzar entrenaments o sigui per dis-
putar partits els caps de setmana. 
En aquest cas, el sots 25 del Ba-
dalonès va ser l’equip damnificat. 
Els dimonis no van poder disputar 
el seu matx contra el Parets i la 
conseqüència d’aquesta suspensió 
serà la derrota del partit, una mul-
ta econòmica i la indemnització a 
l’equip rival.

“Quan no és un problema és un 
altre. Fa molts anys que la política 
esportiva de l’Ajuntament és zero. 
No es esperem res, desesperem”, 
trasmet Xaxi Forts, director espor-
tiu de l’entitat. “És un problema 

d’anys enrere”, afegeix.

“Cada any que passi les instal·la-
cions seran més antigues i la pro-
blemàtica anirà a més. No és qües-
tió d’una legislatura en concret, 
sinó de la política en general. Quan 
juguem a altres ciutats, veiem que 
tenen una infraestructura millor”, 
relata Forts.

A Montigalà, tres equips femenins 
representen el Badalonès: “Vam 
tenim la sort que únicament era un 
partit. Això crema molt. No és una 

Les goteres de Montigalà, 
l’enèsima misèria 
en una Instal·lació esportiva La Unificació Llefià ha protagonit-

zat aquesta jornada de futbol català 
un ‘deja vu’. El conjunt de Jordi 
Souto ha executat el mateix inici de 
la primera volta amb tres victòries 
consecutives i torna a ser un can-
didat a les posicions capdavante-
res de la taula. En aquesta ocasió, 
els badalonins van superar el CE 
Llavaneres per dos gols a tres. El 
conjunt maresmenc es va avançar 
al marcador gràcies a una errada 
defensiva. Tot i això, la ‘Llefi’ va 
reaccionar ràpidament i va capgirar 
el marcador en 15 minuts. Isra va 
igualar el partit al minut 17 i Álex 
Saumell va embutxacar-se un do-
blet en 10 minuts (1-3).
A la represa, el Llavaneres va creu-
re en la remuntada (2-3) però el 
marcador ja no va presentar més 
novetats. Tercera victòria seguida 

La Llefià avança el Carnaval; pols YT - Lloreda; 
Sistrells i Àguila, alegries a 4cat14

del conjunt de Jordi Souto i la pro-
moció d’ascens a Primera Catalana 
que s’escurça a dos punts, però po-
dria ser major en funció de la resta 
de resultats de la jornada. 
 
Una categoria per sota, a Tercera 
Catalana, seguim notificant notí-
cies positives i negatives alhora. 
El Lloreda de Carlos Rodríguez va 
fer un miracle a Badalona després 
de capgirar un marcador advers al 
tram final de partit contra el Cirera 
amb dianes de Borja i Marc (2-1). 
Per la seva part, ell Young Talent de 
Ricardo Parra va castigar el Pomar 
de Jorge Rincón al derbi badaloní 
(0-5) amb gols de Raúl (2), Álex, 
Egea i Joel. Finalment, el Pere Gol 
de Luis Ortega va caure per la mí-
nima al camp del Rocafonda (1-0). 
Amb aquests resultats, el Young 

Talent és segon amb 45 punts (els 
mateixos que el Singuerlin) i el 
Lloreda és tercer amb 42. Pere Gol, 
amb 17, i Pomar, amb 15, pugnen 

Foto: Lloreda

per la salvació a la part baixa, 
 
A Quarta Catalana, el Sistrells va 
sumar tres punts contra el Gornal 

B (3-1) i l’Àguila contra el Turó 
de la Peira B (1-2). La UE Bufalà 
va caure al camp de l’Esquerra de 
L’Eixample (7-0). 

El passat dissabte a Barcelona 
van tornar a enfrontar-se els Ba-
dalona Dracs i L’Hospitalet Pio-
ners en la Lliga Nacional de Fut-
bol Americà (LNFA). En la tercera 
jornada de la competició estatal, 
els badalonins van visitar el camp 
dels riberencs, emportant-se una 
victòria molt treballada.

Els de Calatayud van començar el 

Victòria en casa dels Pioners i lideratge dels Dracs

partit entonats, anotant en la seva 
primera possessió després d’un 
primer gran drive que va culmi-
nar amb una carrera de quatre 
iardes Edu Morlans (120 iardes 
i tres touchdowns en el partit), 
inaugurant el marcador (0-6). 
Amb aquest mínim avantatge va 
acabar el primer quart de la tro-
bada, tot i que l’inici del segon 
parcial, el receptor americà Bran-

Foto: Toni Miquel Oliva

don Ravenel (10 recepcions per 
a 107 iardes, dos touchdowns i 
una jugada extra) ampliaria les 
diferències després d’atrapar un 
llarg pas de 46 iardes del quar-
terback Sergi Gonzalo (19/31 per 
a 207 iardes i quatre passos de 
touchdown) que significava el 
0-12.
 
L’atac negre i plata es mostrava 

molt sòlid (402 irades en total), 
malgrat de no tenir el seu millor 
dia, i abans d’arribar al descans 
sumava un altre touchdown al 
seu caseller amb un altre pas de 
Gonzalo a Morlans de tres iardes 
(0-18). A més, la defensa bada-
lonina continuava mostrant-se 
infal·lible en cada atac del rival 
(només 30 iardes permeses en 
tota la trobada), sumant abans 
del descans dues intercepcions 
sobre el quarterback roig i negre 
Khalid Ali i provocant que l’en-
trenador local Ramón Figueroa 
suplís a l’americà i situés al jove 
Narcís Bach en la seva possessió.
 
Després del descans, el joc va 
entrar en una fase de joc més 
igualat. En els primers minuts 
del tercer quart i amb la pilota en 
possessió dels Dracs, un fumble 
recuperat i retornat de 43 iardes 
fins a la zona d’anotació pel line-
backer  de Pioners, Keaton Ar-
den, significava l’únic touchdown 
dels locals i els primers punts 
encaixats pels Dracs en la LNFA 
2018.
 
Amb el 6-18, el coach Calatayud 

també li va donar minuts de joc 
com a quarterback a Lorenzo 
Melchiorre (5/9 per a 71 iardes), 
alternant la possessió amb Sergi 
Gonzalo, tot i que seria el mateix 
Gonzalo qui sumaria en el darrer 
quart, dos passos més de tou-
chdown (ja porta 9 en dos par-
tits). De nou, Ravenel (recepció 
de cinc iardes) i Morlans (30), 
serien els destinataris d’aquests 
dos touchdowns que deixaven el 
definitiu 6-34.
 
En la defensa dels Dracs van 
tornar a destacar Mitch Sanders 
amb set placatges, Edu Cuenca 
(6), Alex González (4), juntament 
amb Javi García, César Brugnani 
i Marc Piña amb dos cadascun.
 
Després de sumar la segona vic-
tòria en la LNFA 2018, els Dracs 
rebran el pròxim diumenge, 11 
de febrer, en el camp del Badalo-
na Sud als Valencia Firebats en la 
quarta jornada de la competició. 
Ambdós equips lideren la classi-
ficació del Grup A amb dues vic-
tòries i cap derrota, mentre que 
els Pioners i Voltors sumen dues 
derrotes cadascun.

cosa nostra, sinó que afecta juga-
dores, entrenadors familiars...”.
Més enllà d’aquest malson, al pa-
velló dels Països Catalans es van 
trobar amb el marcador inactiu 
durant el cap de setmana anterior.

La pista de La Plana, solucio-
nada
Fa 10 dies, a La Plana van haver 
de suspendre també tots els partits 
de la jornada de diumenge a causa 
de l’estat de la pista (bufada). El 
dimarts anterior, el problema es va 
resoldre.
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En un camp enfangat i sota una 
pluja fina, però constant, els Tau-
rons de Badalona van imposar-se 
per un ajustat 24-22 en un emo-
cionant partit al F.C. Barcelona C 
en una trobada molt disputada.
 Els badalonins tenien un ob-

El 18è Festival Internacional de 
Màgia – XVIII Memorial Li-Chang 
torna a convertir la ciutat de Ba-
dalona en l’epicentre de la màgia i 
l’il·lusionisme aquest mes de febrer 
i els primers dies de març.
 
Les activitats es van iniciar el passat 
cap de setmana amb la Trobada de 
Mags de Catalunya, que es va ce-
lebrar dissabte al Centre Comercial 
Màgic, amb l’animació de Frank 
Màgic i els trucs de més de 20 
mags de diverses associacions de 
Catalunya.
 
Màgia i humor
La sala Enric Borràs del Teatre Prin-
cipal acollirà dissabte, a partir de les 
21 hores, una fórmula que combina 
l’espectacle dels mags Juan Luís 
Rubiales i Morrison “El Magnífico”, 
amb la presentació de Pepe Viyuela 
i la direcció d’Enric Magoo. El 18 
de febrer, a les 18h. el Teatre Blas 
Infante presenta una proposta del 
mag Txema que fon màgia amb 
desaparicions i manipulacions que 
transformen la realitat. Es tracta 

Aquesta setmana ha començat 
el Festival de Màgia Li-Chang a 
Badalona i, més enllà dels tea-
tres, la ciutat s’omplirà de màgia. 
Molts equipaments són també 
escenaris aquests dies on gaudir 
d’espectacles de màgia, sobretot 
dirigits a nens i nenes.
 
És el cas, el dia 9, del Centre Cí-
vic la Colina (19h); el dia 15, a 
la Biblioteca de Sant Roc (18h) i 
a la de Lloreda (17.30h); el 16, 
a la Torre Mena de Llefià (19h); 
el dia 20, a l’Escorxador (18h); 
el dia 21, a la Biblioteca de Po-
mar (17.30h); el 28, a la de Llefià 
(18h), i el dia 1 de març, a les 
de Can Casacuberta i Sant Roc 
(18h).
 
També hi ha tallers per a “apre-
nents de mag” per a infants de 6 
a 12 anys. A la Biblioteca de Sant 

Per segona vegada en dues set-
manes s’enfrontaven valencians 
i catalans amb idèntic resultat 
(2-4). Aquesta vegada, però, el 
partit es disputava a La Badalo-
nense i els blaus alineaven als 
seus puntuals, que feia preveure 
una victòria.
 
Durant la setmana el partit 
s’anava complicant, primer 
Pere Navarro amb molèsties 
als isquiotibials, després Joan 
Moregó ab una lumbàlgia i per 
acabar, Antoni Prados amb unes 
molèsties al braç dret que han 
acabat sent un trencament fi-
bril·lar del bíceps i estarà com a 
mínim dues setmanes de baixa. 
A tot això cal afegir el compro-
mís que tenia Adrià Fernàndez 
amb el seu equip de la lliga 
francesa, l’Echirolles, per la qual 
cosa tampoc podia jugar.
 
El partit no començava bé, amb 
la primera derrota de Navarro en 
tota la temporada davant del fla-
mant fitxatge indi de l’Alzira. Els 
aficionats que es van acostar a 

Els Taurons trenquen la seva mala ratxa 
i guanyen al Barcelona B

Màgia i il·lusionisme entren als teatres municipals de 
la mà del 18è Festival Internacional de Màgia

El Festival Li-Chang porta exhibicions i tallers de 
màgia per a nens i adults arreu de la ciutat

L’Alzira s’emporta els punts del Tennis Taula Badalona

jectiu, trencar la ratxa de dues 
derrotes seguides contra equips 
físicament molt superiors. El 
Rugby Club Badalona s’havia de 
recuperar com fos i la veritat és 
que, malgrat que van patir de va-
lent, van aconseguir-ho. Aquest 

d’un espectacle apte per a tots els 
públics de màgia visual, creativa i 
molt cuidada.
 
Gala Internacional de Màgia
Enguany la tradicional Gala Inter-
nacional arriba a la seva divuitena 
edició i, per això, la programació ha 
previst un espectacle internacional 
on, a més de la màgia, no hi fal-

Roc els dies 12 i 19 de febrer a 
les 18 h.. A la Biblioteca de Llefíà 
els dies 7, 14 i 21 de febrer a les 
18 h.
 
Dins de les activitats es torna a 
reeditar el taller de formació per 
a mestres i educadors i educado-
res que es desenvoluparà els dies 
13, 20 i 27 de febrer i els dies 6 
i 13 de març, a partir de les 18 
h. al Centre de Recursos Pedagò-
gics, a l’avinguda del Maresme, 
212, de Badalona. Els jocs de 
mans són una eina per millorar 
les competències comunicatives, 
d’autonomia i d’iniciativa perso-
nal.
 
El Restaurant la Sargantana pre-
senta “Sopa de màgia” amb la 
Maga Gisell i Enric Magoo, el 13 
de febrer a partir de les 21 h. La 
llibreria Saltamartí Llibres, situa-

la sala van gaudir d’un bon partit 
de tennis de taula amb multi-
tud d’intercanvis de cops. Acte 
seguit, Moregó sortia a la pista 
amb l’esperança de poder jugar, 
almenys a un 50%, però el mal 
d’esquena no el va deixar pràcti-
cament moure’s i va cedir davant 
el tercer jugador visitant, fet que 
complicava molt les coses per 
al Club Tennis Taula Badalona. 
Prados en el tercer individual 
esgotava les opcions locals al 
cedir amb Rodilla tot i jugar al 
límit i posar contra les cordes a 
la perla del planter alzireny.
 
El partit es va acabar amb la re-
tirada de Moregó, que no va dis-
putar el partit a Raj Mondal i va 
significar el 0 a 4 en el general. 
Navarro i Prados van treure l’or-
gull i van mquillar el marcador 
el 2 a 4 final.
 
Nova derrota del Titus Bada-
lona (1-5)
El segon equip badaloní va tor-
nar a ensopegar a casa, aquesta 
vegada davant un dels candidats 

és sense dubte una temporada 
molt especial per l’equip bada-
loní.
 
Han pujat a la Primera Divisió 
Catalana i entre els seus objec-
tius està fer una bona classifi-

tarà la música, la mímica, l’humor, 
el suspens i altres sorpreses. La 
Gala tindrà lloc des del 23 fins al 
25 de febrer al Teatre Zorrilla. Les 
funcions compten amb la direcció 
d’Enric Magoo, la presentació d’Al-
berto Figuereido i un elenc de mags 
com Felipe Mejías, Mikael Szanyiel, 
Aaron Crown, Ivan Necheporenko i 
Arkadio & Bella. El lliurament del 

da al carrer del Canonge Barane-
ra, 78, presentarà el 24 de febrer 
a les 12 h. una actuació de màgia 
a càrrec de “Brando i Silvana”.

a l’ascens, però que no venien 
amb el seu millor jugador, el 
serbi Conic. Tot i això, l’Espa-
rreguera és un equip molt potent 
i es plantejava un partit amb po-
ques opcions de victòria. Amb 
tot, els blaus van lluitar de valent 
i van posar contra les cordes en 
més d’una ocasió als verds. Jor-
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Espectacle d’edicions passades / Ajuntament

Foto: Antonio Álvarez

cació en aquesta lliga per con-
solidar-se la pròxima temporada 
en aquesta complicada i exigent 
categoria del rugbi català.
 
El fred i la pluja van ser els pro-
tagonistes en aquest partit i els 
de Badalona van començar una 
mica fora de lloc. La primera part 
va ser de clar domini blaugarana. 
Els barcelonins van aconseguir 
ràpidament tres assaigs. Els Tau-
rons anaven a remolc, no tenien 
la pilota i no podien fer res més 
que saber partir i defensar-se. El 
Barcelona insistia en el seu joc, 
domini de la touche i joc de da-
vanters ràpids, forts físicament i 
anaven piconejant contínuament 
la línia de defensa dels badalo-
nins.
 
Al final de la primera part, el re-
sultat i sobretot el joc, era clara-
ment favorable als blaugranes. El 
descans va ajudar als Taurons.

premi Li-Chang de votació popular 
tindrà lloc diumenge 25 de febrer a 
les 19h
 
Gala Solidària 
El teatre Blas Infante recaptarà els 
fons de la Gala Solidària de Màgia 
per al projecte Solidarimàgia, que 
trasllada la màgia a les regions més 
desafavorides com l’interior de la 

Literatura i màgia
L’Espai Betúlia acull el pròxim 22 
de febrer, a partir de les 18h, una 
trobada entre la realitat i la ficció 

di Miranda va estar a punt de 
derrotar a Alexandre Vidal en un 
partit que hagués donat opcions 
de disputar els dobles.
 
El Tariq torna a agafar ritme 
(1-5)
Després de la inesperada prime-
ra derrota de la temporada, els 

 La xerrada durant el descans del 
staff  tècnic va contribuir a posar 
una mica d’ordre. Els badalonins 
van recuperar la serenor i la fres-
cor del seu joc.
 
L’inici de la segona meitat va co-
mençar a canviar el decorat del 
partit. El Rugby Club Badalona 
tenia les idees clares i sabien el 
que havien de fer. Possessió de 
pilota i transmissió ràpida de la 
seva línia de tres quarts.

De mica en mica la dinàmica de 
joc va començar a canviar i el 
resultat en el marcador va equi-
librar-se. Fins que a cinc minuts 
abans del final els de Badalona 
van posar-se per davant.
 
Al final, quan l’àrbitre va xiular, 
els Taurons havien fet la feina i 
van guanyar per 24 a 22. Un re-
sultat ajustat que va fer patir als 
seus.

República Dominicana o els Bateys 
Haitians. Una magnífica oportunitat 
per conèixer joves mags que aviat 
triomfaran als millors escenaris 
del món. La Gala tindrà lloc el 4 de 
març a les 18 h al teatre Blas Infante.
 
Teia Moner rebrà la menció ho-
norífica
La menció honorifica dins del Me-
morial Li-Chang, que es concedeix 
a una personalitat o empresa del 
món de la màgia en reconeixe-
ment a la seva carrera artística o 
trajectòria professional ha recai-
gut enguany sobre Teia Moner. Es 
tracta d’una professional amb una 
trajectòria de gairebé 40 anys on 
ha actuat com artista, directora, 
escenògrafa i creadora de titelles, 
i on n’ha potenciat el seu vessant 
més educatiu. L’any 2000 va crear 
el centre d’estudis Taller-laboratori 
d’arts teatrals amb el seu nom, entre 
altres iniciatives.
 
El guardó es lliurarà el 23 de febrer 
a les 21 h. dins de la Gala Interna-
cional de Màgia al Teatre Zorrilla.

amb la simbiosi del col·loqui lite-
rari amb l’escriptor Rubén Mon-
tañá i l’espectacle màgic d’Enric 
Magoo i Fèlix Brunet.

blaus continuen prement l’acce-
lerador i derroten amb comoditat 
al tercer classificat, un Cardedeu 
amb una tripleta molt bregada 
que, juntament amb el Tariq, han 
estat l’únic capaç de derrotar el 
Mataró. Els capgrossos, però, 
no afluixen i continuen només a 
una victòria dels badalonins.
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