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Molt en joc
La Penya esgota el seu temps i pressiona a l’Ajuntament 
perquè compleixi els seus compromisos econòmics

Foto d’arxiu

Actualitat

Badalona 
estrenarà la 
primera línia 
de Metrobus, 
el bus d’alta 
freqüència      11

La policia recupera el 
cotxe de les foto-multes 
d’aparcament
El vehicle de la Guàrdia Urbana torna als carrers aquest 
febrer per intentar combatre la indisciplina viària         12

EDITORIAL: 
Si la Penya és de tots, fem-ho bé                                        5 Foto: Ajuntament
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Badalona i la Penya es troben des de fa dies 
en el punt de mira. Primer, El Periódico i El-
Diario.es van fer públic l’arxivament d’una 
investigació de la Fiscalia sobre operacions 
urbanístiques i ajudes per al Joventut. Quel-
com que va posar en alerta al govern local, 
sobretot pel que fa al funcionament de la Fun-
dació Badalona Capital Europea del Bàsquet, 
un òrgan que des de la seva creació serveix 
per canalitzar subvencions al Joventut i altres 
clubs de bàsquet. Uns dies després, a prin-
cipis d’aquesta setmana, esclatava la notícia: 
la Penya no tenia garantida la seva viabilitat 
per manca de liquiditat a curt termini. Una 
‘bomba’ que ha posat cap per avall l’actualitat 
i la política municipal. La setmana d’intensos 
moviments al Palau Olímpic i l’ajuntament 
de Badalona s’ha saldat aquest dijous amb 
una segona trobada d’urgència del Patronat 

L’extrema situació del 
Joventut posa pressió 
sobre l’Ajuntament
Dues reunions d’urgència intenten desbloquejar ajudes al club

de la Fundació Badalona Capital Europea 
del Bàsquet, amb l’objectiu d’intentar trobar 
solucions per a la delicada situació econò-
mica de la Penya. Després d’hores de debat i 
converses al si de l’organisme, amb presència 
de directiva de la Penya i grups municipals, 
el Patronat no ha determinat encara com fer 
viable el pagament de la subvenció procedent 
del cànon del Màgic, del qual hi ha ara mateix 
disponibles uns 750.000 euros. Una quantitat 
que suposaria un respir econòmic per al club. 
En qualsevol cas, la decisió ha de passar pel 
ple municipal i ha de ser aprovada. Tot i que 
inicialment estava previst que passés pel ple 
del passar mes de gener, el punt es va reti-
rar de darrera hora, un dels possibles mo-
tius d’inquietud de la directiva del Joventut. 
La propera sessió ordinària serà la del mes 
febrer, el proper dia 27, on es podria portar 

Presentació del patrocini entre Ajuntament i Joventut, el passat desembre

i aprovar el punt necessari per autoritzar la 
subvenció. Això sí, avisen fonts del govern, 
requeriria informes favorables d’Intervenció i 
Secretaría.

Desbloquejat el primer pagament del 
patrocini
El que sí s’ha pogut esclarir i sembla desblo-
quejat és el pagament d’una primera factura 
del patrocini signat amb l’Ajuntament. Un 
pas que suposarà l’ingrés de 80.000 euros 
els propers dies, si res no falla. Una de les 
queixes del Joventut, aquests dies, és que 
els primers diners del patrocini no arribaven. 
El que bloqueja el pagament de la primera 
factura d’aquest contracte, segons fonts del 
govern, és la manca de justificació de dues 
subvencions de la Fundació, per valor de 
450.000 euros cadascuna, relatives a 2014 i 

L’Ajuntament treballarà la dissolució de la 
Fundació Capital Europea del Bàsquet
Des de la passada setmana, després de la 
publicació dels articles de El Periódico i 
ElDiario.es sobre la investigació de la Fis-
calia, el sentit de la Fundació Capital Euro-
pea del Bàsquet es va començar a posar en 
entredit. De fet, l’alcaldessa Dolors Sabater 
va afirmar que el govern local treballaria la 
dissolució d’un organisme que es va crear 
per facilitar la transacció d’ajudes a la Penya 
i altres clubs de bàsquet de la ciutat. Una fi-
nalitat que ha perdut pistonada, ja que l’enti-
tat va passar a ser regida per les normatives 
públiques aquest mandat, les restriccions 
són majors i, al capdavall, l’aprovació de 
les ajudes i les decisions de la Fundació 
han de passar pel Ple municipal. La pas-
sada setmana mateix, de fet, el govern va 
començar a contactar amb la resta de grups 
municipals per transmetre la seva intenció 
de dissoldre la Fundació, i que l’Ajuntament 
assumeixi directament les seves funcions: 
cobrar el cànon del màgic de prop d’un mi-
lió anual i distribuir-lo en forma d’ajudes als 
clubs. La intenció era i continua sent fer-
ma, coincideixen diferents fonts del propi 
govern, però la situació d’aquests dies i els 
fronts oberts a solucionar amb la Penya han 
fet que aquesta decisió, que comportaria un 
procés de molts mesos, es congeli pel mo-

ment. De fet, la dissolució de l’òrgan era un 
dels punts de l’ordre del dia de la trobada 
del Patronat convocada d’urgència dimarts, 
encara que finalment es va retirar perquè 
s’havia de centrar el debat en com fer arri-
bar les ajudes al club. Diferents membres 
de l’oposició tampoc veuen malament do-

nar aquest pas, ja que, a dia d’avui, el tràmit 
d’ajudes a través de la Fundació no és pas 
més senzill que si les concedís el Consisto-
ri directament. Qui s’ha expressat contrària-
ment és el Badalona Bàsquet Base, que 
considera que la Fundació és una eina molt 
útil per poder rebre els diners del cànon.

2015. Dos pagaments d’ajudes que han de ser 
justificats perquè aquest import, de 900.000 
euros en total, no es converteixi en deute cap 
a l’Ajuntament. Dimarts, el Patronat va aprovar 
la justificació de la subvenció de 2017, i tam-
bé donar un marge de dos mesos al club per 
presentar la documentació de 2014 i 2015. 
El Patronat ha estat acompanyat del Secreta-
ri General d’Esports de la Generalitat, que ha 
volgut estar present en una reunió que s’ende-
vinava molt rellevant per al futur del club per 
oferir assessorament legal, si es requeria. La 
reunió d’aquest dijous va estar precedida per 
una primera trobada d’urgència convocada di-
marts, després de saber que la directiva podia 
posar sobre la taula la seva dimissió, pas pre-
vi per amenaçar amb la liquidació del club per 
falta de recursos. El consell d’administració 
del Joventut es reunia ahir al vespre, després 
del tancament d’aquesta edició.

La Fundació, una eina per a la Penya i el bàsquet base
La Fundació Badalona Capital Europea 
del Bàsquet es va crear l’any 2002 i 
els diners que gestiona procedeixen 
del cànon de prop d’un milió d’euros 
anuals que l’empresa responsable 
del Centre Comercial Màgic paga a 
l’Ajuntament a canvi d’explotar terren-
ys públics. Uns diners destinats a la 
conservació del pavelló Olímpic i per a 
la promoció del bàsquet a la ciutat, re-
percutint en la Penya però també en la 
resta de clubs badalonins. La Fundació 

va néixer arran del projecte Badalona Ca-
pital Europea del Bàsquet, engegat per la 
Penya i el grup immobiliari Sacresa, que 
tenia com objectiu convertir els voltants 
del pavelló Olímpic en un complex lúdic, 
comercial i esportiu per generar ingres-
sos atípics per al Joventut. Es va preveu-
re un museu del bàsquet i una residència 
d’esportistes, però l’esclat de la crisi 
va deixar pel camí molts dels projectes 
inicials. La primera pedra es va posar 
el 12 d’abril del 2003, després que es 

constituís la Fundació per part el club 
i l’Ajuntament. El consistori li va cedir 
durant 50 anys l’Olímpic i els terrenys 
públics del complex, establint el cànon 
a pagar per l’explotació de sòl públic. 
Des de llavors, el milió anual es divi-
deix entre diferents objectius; la major 
part va destinada al manteniment del 
Palau Olímpic, i la part restant es re-
parteixen entre els clubs per nodrir el 
bàsquet base i l’esport en general, en 
darrera instància. 

Foto: Arxiu
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PER A MÉS INFORMACIÓ ENS TROBAREU A LA FIRA DE L’ENSENYAMENT 
DE BADALONA -1 I 2 DE MARÇ – AL RECINTE DE L’ESCORXADOR

ESO - BATXILLERAT CICLES FORMATIUS
TORN DE MATÍ

- CFGM TÈCNIC EN CURES 
   AUXILIARS  D’INFERMERIA
- CFGM TÈCNIC EN FARMÀCIA I 
   PARAFARMÀCIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A  
   LES PERSONES EN SITUACIÓ DE 
   DEPENDÈNCIA

Av. del Maresme, 192, 08918 Badalona - Tel. 933 87 58 66

- CFGM TÈCNIC EN CURES 
   AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   INTEGRACIÓ SOCIAL 
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   DOCUMENTACIÓ I 
   ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA

TORN DE TARDA

Del 16/02 al 22/02/2018Núm. 603

Mercadona comença a endreçar els terrenys de 
Pomar que va comprar a la Penya
La cadena nega que sigui un inici d’obres, a les quals encara no posa data

Coincidint amb la voràgine infor-
mativa d’aquestes dues darreres 
setmanes al voltant del Club Jo-
ventut, les operacions urbanís-
tiques, les ajudes municipals i 
la Fundació Capital Europea del 
Bàsquet, els terrenys de Pomar, 
un dels actius protagonistes de 
tota aquesta saga, han començat 
a veure els primers moviments 
d’obra. El solar que la Penya va 
vendre a Mercadona com a part 
del seu pla de recuperació econò-
mica no havia viscut cap alteració 
durant els darrers dos anys, tot i 

els motius pels quals la cadena 
no s’ha decidit encara a explotar 
comercialment un patrimoni urba-
nístic que té en propietat formal-
ment des de fa un any, aquestes 
mateixes fonts asseguren que es 
tracta tan sols de tímings i pla-
nificació interna, sense cap raó 
externa més.

Una operació que es remunta a 
2013
El camí fins a aquest punt no ha 
estat pas senzill ni ràpid. Recor-
dem que la operació a tres ban-

des entre la Penya, l’Ajuntament 
i Mercadona es remunta al passat 
mandat, quan, per començar, es 
va descartar una operació inicial 
al barri de Mas Ram. El veïnat es 
va posar en contra de la construc-
ció d’un supermercat a la urbanit-
zació, a dos ubicacions diferents, 
de fet, i van ser els responsables 
de portar tota la documentació de 
canvis de PGM i permutes a la Fis-
calia, acusant irregularitats. Unes 
sospites que fa uns dies tornaven 
a agafar forces amb les publica-
cions de El Periódico i ElDiario.es. 

L’operació, encara 
al Contenciós-Adminsitratiu
Mentre es desenvolupa o no l’in-
terès comercial sobre els terren-
ys, es debat sobre la hipotètica 
reobertura de la investigació de 
Fiscalia i es troben solucions 
als problemes econòmics de la 
Penya, l’operació urbanística a 
Pomar segueix encara judicia-
litzada, dos anys després. I és 
que, recordem, no només els 
veïns de Mas Ram van portar-ho 

tot plegat a Fiscalia; també la 
Federació de Comerciants de 
Badalona va presentar el novem-
bre de 2015 un Contenciós-Ad-
ministratiu contra la Generalitat 
per acceptar l’aprovació de PGM 
que interessava en la permuta i 
transacció de terrenys. Un recurs 
per al qual, de moment, no hi ha 
hagut resolució, i que continua 
les vies judicials oportunes.

que els procediments administra-
tius i les aprovacions adients ja es 
van enllestir el 2016. Fa uns dies, 
però, personal d’obra i maquinària 
han començat a treballar a la zona, 
que ja es troba delimitada per una 
tanca metàl·lica. Fonts de Merca-
dona expliquen que no es tracta 
pas d’un inici d’obres, sinó dels 
treballs previs, per mantenir en-
dreçats els terrenys. De moment, 
esclareixen, no hi ha una data 
oficial d’inici d’obres, tot i que 
disposen de tots els permisos i 
llicències corresponents. Sobre 

EL PP ESGRIMEIX INFORMES DE TRES ADMINISTRACIONS 
DIFERENTS PER DEFENSAR L’OPERACIÓ DE POMAR

CRONOLOGIA DE L’OPERACIÓ

El grup del Partit Popular, que va 
encapçalar des de la part que to-
cava a l’Ajuntament l’operació de 
Pomar, sempre ha assegurat que 
els moviments estaven legalment 
garantits per diferents informes i 
institucions. Fa uns dies, després 
de les publicacions dels dos dia-
ris, el PP va recordar que només a 

nivell municipal hi ha tres informes 
(Secretaría, Intervenció i Serveis 
Jurídics) que donaven el vistiplau 
legal a l’operació, a més dels que va 
realitzar la Comissió d’Urbanisme 
de la Generalitat. Al marge, expli-
quen, es va encarregar un informe 
a una tercera administració que 
no prengués part de l’operació, la 

Diputació de Barcelona, que va 
externalitzar l’auditoría al despatx 
Roca Junyent. L’informe derivat 
també dóna llum verda a la mo-
dificació de PGM necessària a 
Pomar, i creu que està totalment 
provat el seu interès públic, sense 
que “es pugui concloure un tracte 
de favor al promotor privat”.

Després de descartar Mas Ram, la 
Penya va centrar el seu interés en 
un solar a Pomar, que va adquirir 
de l’Incasol per subhasta pública. 
La nova idea era canviar els usos 
de 6.000 d’aquests 10.000 metres 
quadrats perquè es poguessin ex-
plotar comercialment. A canvi, el 
Joventut cediria a l’Ajuntament els 
4.000 metres quadrants restants, 
els terrenys de Mas Ram que ha-
via intentat vendre sense èxit i el 
compromís d’arranjaments per 
valor de mig milió d’euros a tots 
dos barris.

· Maig de 2012, s’inicia el darrer intent per fer possible l’operació a Mas Ram
· Finals de 2012, els veïns de Mas Ram porten l’operació a Fiscalia
· Principis de 2013, la Generalitat no dóna el vistiplau final per una sèrie d’errors; 
  l’operació a Mas Ram es complica i es descarta
· 2013, l’Incasol adjudica la venda dels terrenys de Pomar al Joventut per 500.000 euros
· Finals de 2014, el Ple aprova inicialment la modificació de PGM de Pomar a ús comercial
· Estiu de 2015, la Generalitat signa l’aprovació definitiva del canvi de PGM
· Abril de 2016, el govern local aprova els projectes d’urbanització i reparcel·lació dels 
  terrenys
· Finals de 2016, es formalitza el traspàs dels terrenys a Mercadona

Si la Penya és de tots, fem-ho bé
Els acords entre la Penya i l’Ajuntament gai-
rebé sempre han despertat controvèrsia. No 
tothom n’és partidari, tenint en compte que 
estem parlant d’un club privat, que sovint 
ha planat la sensació que s’han fet sense la 
transparència desitjable i que són inevitables 
els greuges comparatius amb la resta d’enti-
tats esportives, culturals o socials de la ciutat, 
que també pateixen angúnies econòmiques i 
en molts casos fa anys que esperen subven-
cions pendents. El Bàsquet Base que tan pres-
sumeixen els polítics, per exemple, porta dos 
anys sense cobrar la subvenció. 
Les suspicàcies, a més, han reaparegut 
aquests dies des que va publicar que l’exfis-
cal en cap de Barcelona, Ana María Magaldi, 
suposadament hauria frenat una investigació 
sobre possibles ajudes irregulars a la Penya 
durant l’alcaldia de Xavier García Albiol, a tra-
vés de la Fundació Badalona Capital Europea 
del Bàsquet. Una polèmica que ha precedit un 
nou terratrèmol en fer-se públic que l’entitat 
torna a estar amb l’aigua al coll, sense liqui-
ditat, tot i l’acord de patrocini signat el passat 
desembre, de 5,8 milions d’euros en 4 anys, 
sota el lema “Badalona és futur”, que sobre el 
paper havia d’encarrilar la situació.
Els primers pagaments d’aquest patrocini, 
però, resten encallats per la manca de justifi-
cació de dues subvencions de la Fundació, per 

valor de 450.000 euros cadascuna, relatives a 2014 i 
2015. El canvi de la llei de fundacions del 2014 obli-
ga a una major fiscalització i cal ser curosos perquè 
aquest import, de 900.000 euros en total, no es con-
verteixi en deute cap a l’Ajuntament. Un Ajuntament 
que, després de les informacions aparegudes sobre 
l’etapa Albiol, vol filar molt prim.
Els responsables del Joventut SAD són els seus ac-
cionistes i els seus dirigents, no pas l’Ajuntament. I 
no es pot descarregar tota la responsabilitat en el con-
sistori. Tots els alcaldes, de tots els colors, han ajudat 
la Penya, pel que suposa com a símbol indiscutible de 
la ciutat i per la seva innegable tasca social i esportiva 
amb una escola de bàsquet amb prop de 500 nens i 
nenes. I aquest govern municipal ha seguit el mateix 

EDITORIAL

camí per molt que critiqui interessadament l’an-
terior alcalde. Li podem reprovar, també, haver 
promès coses que després no ha pogut complir. 
Com per exemple fer una roda de premsa per pre-
sentar un acord per comprar el complex esportiu 
de Mas Ram que després ha quedat en no res. 
La fórmula del patrocini per la que ha optat 
l’Ajuntament també és discutible per molt que els 
dirigents municipals promoguin que és totalment 
legal i transparent. Tenir la necessitat de promou-
re la marca “Badalona és futur” tot just després 
de la negativa a comprar el Mas Ram, i fer-ho 
a un preu gairebé el doble que el patrocinador 
principal que porta el nom de l’equip -Divina 
Seguros-, com a mínim marca una clara intenció 
per part del govern d’ajuda a una entitat privada 
com expressava la fiscal en l’informe de les ope-
racions de Pomar.
Fem-nos també una altra pregunta. Si la Penya 
anés bé de diners, l’Ajuntament li hauria demanat 
patrocinar la marca “Badalona és futur” per 5,8 
milions d’euros? Segurament apostaríem que Ba-
dalona té moltes altres necessitats.
Per tant, no tornem a errors del passat. Recor-
dem, i no anem molt lluny, que el Màgic havia 
de ser la salvació de la Penya. El Joventut és un 
símbol de Badalona. Busquem fòrmules en les 
que el club noti el recolzament econòmic i so-
cial de la ciutat però que convisqui en igualtat de 
condicions amb altres entitats.
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Pot ajudar l’administració pública a la Penya 
sense crear greuges comparatius?

LA PREGUNTA DE LA SETMANA

Allò públic ha de promoure l’esport base i els seus valors socials. 
No podem permetre que la “mà invisible” del capitalisme (i els ‘pe-
trodòlars’) decideixi quins clubs esportius sobreviuen i quins no, 
perquè darrera va una part importantíssima de la nostra identitat 
com a Badalona.
Les operacions urbanístiques i fundacions-pantalla dissenyades 
pels diferents governs de Badalona no han aconseguit estabilitat 

de la Penya i han dibuixat una ombra de dubte nefasta. El conveni 
“Badalona ÉS FUTUR”, és legal i transparent, i aprofita l’actiu social 
que representa el Club. Ningú es pot fer enrere dels compromisos 
signats. Però l’informe de la Fiscalia del “Cas Albiol”, descobreix 
unes irregularitats que compliquen legalment el futur del Club. Una 
investigació rigorosa ha de depurar responsabilitats. Perquè pagui 
qui ha de pagar i no ho faci la Penya.

Jose Téllez
Regidor grup municipal de Guanyem BDN

Àlex Mañas
President grup municipal d’ICV-EUIA

Des de la compra del pavelló de la Plana, d’Ausiàs March, la 
construcció d’un centre comercial sobre sòl públic etc. l’ajunta-
ment històricament ha ajudat al club més important de al ciutat en 
reiterades ocasions. Els diners  provinents del canon del màgic 
són diners públics pagats per la ocupació d’una activitat priva-
da sobre sòl públic, els fins fundacionals de la Fundació Capital 

Europea del Bàsquet no eren pagar aquests diners al club sinó el 
foment del bàsquet bases i de totes les entitats de la ciutat que 
el fomenten. És en aquest marc, de foment del bàsquet base a la 
ciutat i no de la solució conjuntural als problemes de tresoreria 
de una societat anònima esportiva que l’ajuntament ha de definir 
el destí d’aquests diners. 

Juan Miguel López
President del grup municipal de Ciutadans

La pregunta debería ser si la administración pública puede apoyar econó-
micamente a una entidad importante, sin que está ayuda sea fruto de una 
convocatoria pública, transparente y objetiva. En nuestra opinión las sub-
venciones finalistas y patrocinios particulares, deberían ser la excepción, y 
siempre con claridad en los objetivos y sus justificaciones.
Desde Ciutadans estamos luchando contra la corrupción, la falta de trans-
parencia o el mal gobierno, proponiendo medidas concretas, como hemos 
hecho en varias ocasiones en el Pleno del Ayuntamiento. Nosotros no he-

Álex Pastor
President grup municipal del PSC

L’administració pot ajudar a la Penya i a la resta d’entitats esportives 
de Badalona sense greuges, sempre que segueixi els principis de 
proporcionalitat, equitat i eficàcia.
La virtut del suport de l’administració ha de residir en l’eficàcia de l’aju-
da, que ha de ser proporcional a les necessitats de les entitats. Hi ha 
entitats petites on una subvenció o bonificació de deu mil euros pot 
tenir el mateix efecte que una ajuda d’un milió a una entitat molt gran.

L’esport desenvolupa i fomenta valors positius en la societat com 
el sacrifici, la constància, l’acceptació de la derrota, la coopera-
ció, solidaritat o el respecte. Una societat, on els infants i joves 
assimilen aquests valors, és una societat millor. Les entitats, con-
tribueixen a millorar la nostra societat i, tot i que la pràctica de 
l’esport s’organitza de forma privada, les administracions hem de 
recolzar públicament aquesta contribució.

Pere Martínez Carreté
President grup municipal PDeCAT

Quin jugador de bàsquet de Badalona no li agradaria acabar jugant al 
primer equip de la Penya?
És la Penya qui dóna vida a la resta de clubs de la ciutat?
Són les escoles i clubs de la ciutat els qui nodreixen la Penya de jugadors?
És més important el bàsquet base del Joventut o els dels diversos clubs 
de Badalona?
Fixem-nos que, més enllà de donar resposta a aquestes qüestions, la 
Penya és una peça fonamental en l’engranatge del bàsquet badaloní. I 
no només del bàsquet, sinó de la seva vessant educativa, d’eina per 

fomentar les relacions entre escoles i barris, de desenvolupament 
econòmic, de foment dels valors intrínsecs a l’esport.
És cert que la Penya no és imprescindible, però, estem disposats a 
perdre aquest actiu?
No tinc cap dubte que el suport institucional a un club com aquest, que 
no als seus dirigents, més que un greuge, és una manera de promo-
cionar  l’esport badaloní i la ciutat en el seu conjunt. I així ho proven 
les mostres de suport  de la resta de clubs i entitats. 
En qualsevol cas, fem-ho bé.

mos formado parte de la Fundación del Básquet en los años de los cuales 
la Fiscalía ha investigado sus actividades y actuaciones urbanísticas. Por 
este motivo cuando llegamos al Patronato de esta Fundación en 2015, 
votamos en contra de la aprobación de sus cuentas durante el ejercicio 
2014 (fuimos los únicos), o no votamos a favor de la compra de terrenos 
de Mas Ram. En cambio, cuando se ha propuesto ayudar al básquet base 
de la Penya desde la Fundación, de manera transparente y con las justi-
ficaciones técnicas y jurídicas adecuadas nuestro voto ha sido favorable.

Xavier García Albiol
Regidor grup municipal del PP

Un Ayuntamiento debe tener la capacidad de combinar la ayuda 
a los grandes clubs y a las entidades de base. El Club Joventut 
Badalona es un símbolo muy importante de nuestra ciudad y ha 
sido durante casi un siglo el mayor y mejor embajador de Bada-
lona en lo deportivo. Pero también es nuestro deber el reconocer 
y agradecer el trabajo deportivo y social que hacen el más del 
centenar de entidades de diversas disciplinas deportivas de to-

dos los barrios. Por ello, el gobierno municipal debe trabajar, 
siempre dentro de la normativa, en ayudar a clubes como el CJB, 
el CF Badalona o los Dracs, pero sin olvidar nunca a los clubes 
de base. Y a día de hoy, una de las mejores formas de ayudar a 
todas las entidades es manteniendo las instalaciones deportivas 
en buenas condiciones, algo que desgraciadamente no está ocu-
rriendo.

Oriol Lladó
President grup municipal ERC

No es pot entendre el bàsquet català (ni potser ni tan sols l’europeu) 
obviant el Club Joventut de Badalona i el que significa. No estem 
parlant només d’un club, sinó d’un model exemplar, amb arrels fon-
des en la societat civil, en l’història i el present de l’esport d’èlit i 
en el dia a dia de la nostra ciutat i els seus joves esportistes que 
s’introdueixen a la cistella de la mà del germà verdinegre. La ma-
nera com l’administració pública ha ajudat i ajuda la Penya està, 

necessàriament, dins els límits que ens marquen diferents lleis i 
és bo que sigui així, perquè el diner públic ha d’estar sempre sota 
escrutini. És evident que la tasca de suport a l’esport de la Penya ha 
tingut suport públic... però també una contraprestació evident en la 
imatge i el vigor esportiu de Badalona. És difícil imaginar Badalona 
sense la Penya. Estem compromesos en la cerca de solucions pos-
sibles i segures per a ajudar l’autèntic ‘spirit of Badalona’.
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Els veïns reclamen la descontaminació i l’habilitació d’un pas cap a la platja

Els problemes al tram costaner del barri de 
la Mora semblen succeir-se constantment 
els darrers mesos. Fa setmanes que bona 
part del passeig marítim que hi ha abans 
d’arribar a l’escull de roques va ser cimentat 
i envoltat de tanques de filferro per evitar el 
pas. Una mesura que va ser presa després 
de descobrir que el sòl estava contaminat; 
com a mínim més del que es pressupo-

Tancat el passeig marítim de la Mora per 
contaminació d’arsènic i metalls pesants

sava inicialment. Després de les obres 
del col·lector, danyat per un temporal ara 
fa un any, un estudi geotècnic encarregat 
expressament ha conclòs que aquest tram 
de terreny, on antigament hi havia hagut 
fàbriques, com pràcticament a tota la zona 
que envolta les Tres Xemeneies, conservava 
restes d’elements contaminants. Concreta-
ment, d’arsènic, un semimetall pesant, per-

judicial per a la salud humana, plom i ferro.
L’AMB, que es va encarregar de les obres 
del col·lector, va recobrir la zona amb una 
petita capa de grava per aïllar les restes, i va 
tancar la zona amb una mena de perímetre 
de tanques en forma rectangular, paral·lel al 
mar, per evitar el pas de veïns. El barri va 
demanar explicacions i va posar el crit al 
cel quan va descobrir el motiu. “És com una 
gàvia davant de casa. Vivim davant del mar 
però no hi podem accedir”, lamenten porta-

Zona tancada del passeig de la Mora / Plataforma veïnal
EL GOVERN JA HA SOL·LICITAT LA DESCONTAMINACIÓ

El regidor de Medi Ambient, Àlex Mañas, 
assegura que ja han sol·licitat al Ministeri 
de Medi Ambient la descontaminació de la 
zona. Fa pocs dies va tenir lloc una trobada 
amb totes les parts al Consorci del Besòs, 
encarregat de l’estudi preliminar que ha de-
terminat els nivells de contaminació, i que és 
el primer pas en la reclamació de la descon-
taminació. Mañas confia en que el Ministeri 

respongui positivament. Sobre la platja, 
Mañas avança que ja s’estan preparant pas-
sos de fusta per accedir a la sorra, i que s’hi 
instal·larà mobiliari públic per acondicionar 
la platja, com ara dutxes. Sobre la platja del 
port, encara per descontaminar, la despesa, 
d’1,5 milions, es va aprovar al darrer conse-
ll d’administració de Marina Badalona. Ara 
resta licitar els treballs.

veus de la plataforma veïnal de la Mora, que 
van començar a posar pancartes a balcons i 
a la pròpia tanca de filferro fa dies. La indig-
nació va ser encara major quan van veure 
que, fortuitament i de manera natural, la so-
rra va començar a tornar a la platja del barri 
per formar de nou una petita cala. Quelcom 
que no passava des d’abans del temporal i 
les obres del col·lector. L’entitat demana a 
l’Ajuntament que s’habilitin passos laterals 
per accedir a la platja.
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El Barcelonès Nord tindrà la primera línia d’aquest nou servei, la M28

El Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona va presentar fa uns dies 
les novetats que hi haurà aquest 2018 en el 
seu àmbit, i entre elles es troben les xarxes 

Badalona estrenarà el servei de Metrobus, 
els nous autobusos d’alta freqüència de l’AMB

d’autobús Exprés i Metrobus, amb vocació 
d’ampliar i millorar l’oferta de transport pú-
blic i ésser més directes, ràpids i amb més 
freqüència. Un d’aquests dos incidirà direc-

tament sobre Badalona, i és que la primera 
línia de la iniciativa Metrobus beneficiarà 
la ciutat. La futura M28, en una mena de 
continuació de la B27, per la similitud del 

Foto d’arxiu / AMB

recorregut, començarà a funcionar aquest 
any, en principi abans d’estiu. El servei 
connectarà Can Ruti amb el centre de Ba-
dalona, Santa Coloma i Sant Andreu Com-
tal. El Metrobus de l’AMB s’implementarà 
a municipis que limiten amb Barcelona, 
per connectar sobretot zones en el metro 
no té una cobertura tan estesa a dia d’avui. 
Comptarà amb línies metropolitanes d’alta 
freqüència, amb un interval de pas màxim 
de 10 minuts, que es pot assimilar més 
amb la freqüència del metro que no pas de 
bus interurbà. En aquests casos, també es 
contempla incloure, en determinats serveis, 
autobusos articulats de més capacitat.  La 
previsió és estendre aquests serveis d’alta 
freqüència als principals eixos de mobili-
tat de l’àrea metropolitana. Les línies estan 
dissenyades per buscar l’efecte xarxa amb 
punts d’intercanvi que tindran un tractament 
especial pel que fa la senyalització, posant 
especial atenció a la coordinació i el trans-
bordament amb la nova xarxa de bus que 
s’està implantant a la ciutat de Barcelona. 
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El vehicle comença a circular aquest mes de febrer

La Guàrdia Urbana de Badalona disposarà 
a partir d’aquest mes de febrer d’un vehicle 
amb un nou sistema mòbil d’identificació de 
vehicles amb l’objectiu de millorar la fluïdesa 
del trànsit a la ciutat i evitar l’incivisme a les 
vies urbanes. Aquest sistema no només és 
altament efectiu per evitar l’estacionament en 
doble filera, l’aparcament en vorera, les ocupa-
cions dels carrils bus, l’estacionament a zones 
de càrrega i descàrrega, parades de taxi i auto-
bús o passos de vianants, sinó que també pot 
detectar vehicles que no han passat la ITV o 
que no disposen d’assegurança. L’Ajuntament 

La Guàrdia Urbana recupera 
el cotxe de les foto-multes d’aparcament

de Badalona pretén, amb aquesta mesura i 
amb diverses campanyes de respecte a la via 
pública, treballar per la conscienciació d’una 
conducció responsable, evitar conductes pe-
rilloses o que obstaculitzin la circulació viària, 
millorant la fluïdesa del trànsit i alliberant de 
vehicles les voreres i el carril bus. El regidor 
d’Espais Públics, Francesc Duran, espera que 
“la presència d’aquest vehicle, a qualsevol 
punt de la ciutat, tingui un efecte dissuasiu 
i els conductors s’ho hagin de pensar dues 
vegades abans de cometre una infracció”. La 
recuperació del vehicle conegut popularment 

com ‘foto-multa’, que va començar a funcio-
nar durant el darrer mandat del PSC, amb 
el convergent Ferran Falcó al capdavant de 

L’Ajuntament de Badalona ha realitzat 
durant els darrers mesos 105 actuacions 
d’adequació del paviment i l’asfalt dels 
carrers de la ciutat, emmarcades en el Pla 
de millora de l’Asfalt que va engegar-se 
a principis de juny de l’any passat i que 

El pla d’asfaltat de 2017 
s’ha saldat amb més de 
100 obres i un milió d’€

Foto: Ajuntament

Foto: Ajuntament

la Guàrdia Urbana, està inclosa dins del pla 
d’inversions del mandat, i suposa una inversió 
d’uns 20.000 euros.

ha suposat una inversió d’un milió d’eu-
ros. Les actuacions s’han repartit entre 19 
actuacions de millora en superfícies su-
periors als 100 m2 i 86 reparacions pun-
tuals del ferm en superfícies de menys de 
10 m2.

Se suprimirà l’aparcament del vial lateral de la rambla, enganxat a Sant Crist

El govern de Badalona pretén im-
pulsar un nou carril bici, més enllà 
dels ja anunciats per connectar la 
ciutat amb Montgat i Sant Adrià, 
a tocar de mar i per l’eix central 
del municipi. Es tracta d’un vial 
per a bicicletes que faria connexió 
amb Santa Coloma de Gramenet, 
a través de la rambla Sant Joan, 

Un carril bici connectarà Badalona amb 
Santa Coloma a través de la rambla Sant Joan

la principal avinguda que comuni-
ca Pompeu Fabra amb Montigalà 
i la localitat veïna. La idea seria 
implantar el carril al carrer lateral 
que hi ha a tocar dels primers ha-
bitatges del barri de Sant Crist, el 
carrer Fondo de Santa Coloma. I 
suposaria l’eliminació dels apar-
caments que a dia d’avui hi ha en 

per determinar quin serà el seu 
desenvolupament i com s’enllaça 
amb la rambla del Fondo de Santa 
Coloma: si a través del carrer Liszt 
o Apenins. La intenció és tenir la 
proposta preparada aquest 2018, 
ja sigui a través de l’AMB o d’una 
empresa externa. En qualsevol 
cas, apunta Duran, no serà un ca-
rril bici senzill ni barat.

El carril bici entre Montgat i 
Prim, a punt per ser licitat
Mentrestant, la implementació Rambla Sant Joan i carrer Fondo de Santa Coloma, frontera entre Lloreda i Sant Crist

UN CENTENAR D’APARCAMENTS PER A BICIS

En el marc de l’estratègia de pro-
moció de la bicicleta, el govern 
es troba en procés d’instal·lació 
de 100 punts d’aparcament per a 
aquest vehicle arreu de la ciutat. 

Una inversió de prop de 30.000 
euros que vol col·locar aquests 
elements a enclavaments de re-
llevància, com ara el Pont del Pe-
troli o equipaments municipals.

del carril bici per l’eix central, 
a través de l’antiga Nacional II, 
continua esperant. Duran asse-
gura que el projecte, elaborat per 
l’AMB, ja està preparat, i que la 
licitació dels treballs perquè si-
gui una realitat està en cua, amb 
altres projectes que l’Ajuntament 
ha d’anar publicant. El carril, que 
connectarà la frontera de Mont-
gat amb el centre de Badalona, 
costarà quasi mig milió d’euros, 
200.000 dels quals aportats per 
l’AMB.

aquest vial, i la pacificació d’una 
part o la seva totalitat. Quelcom 
que també endreçaria aquesta 
zona, on els cotxes aparcats i que 
hi transiten poden representar una 
molèstia per als habitatges i els 
veïns, segons explica el regidor 
d’Espais Públics, Francesc Duran.
El projecte s’ha d’elaborar encara, 
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Donarà cobertura a més de 300.000 persones i suposarà tres milions d’euros cada any

Aquest dilluns ha entrat en fun-
cionament a Can Ruti la nova 
Unitat Integrada de Psiquiatria 
Hospitalària d’Adults al Barce-
lonès Nord i el Baix Maresme, 
que donarà cobertura a un total 
de 322.488 persones. Ha impli-
cat arranjaments importants per 

Can Ruti estrena una unitat 
integrada de psiquiatria hospitalària

poder adaptar els espais a les 
necessitats dels pacients psiquià-
trics. L’hospitalització psiquiàtrica 
dels pacients d’aquest territori 
en fase aguda de la malaltia serà 
compartida entre el CAEM (Cen-
tre Dr. Emili Mira) i l’Hospital 
Germans Trias. La unitat integra-

en les mateixes condicions que 
la resta de problemes de salut. 
Aquest servei permetrà dismi-
nuir els reingressos hospitalaris 
i millorar la qualitat de l’atenció 

Inauguració de la nova unitat / Salut

ELS NOUS ESPAIS DE L’INSTITUT D’ONCOLOGIA

També s’estrenen des de fa uns 
mesos els nous espais de l‘Institut 
Català d’Oncologia (ICO) a l’Hos-
pital Germans Trias. A la tercera 
planta es troba la Unitat d’Atenció 
Continuada Oncològica (UACO), 
una experiència que està en fun-
cionament des del novembre 
passat i que s’emmarca en el Pla 
nacional d’urgències de Catalunya 
(PLANUC) amb l’objectiu d’oferir 
una atenció continuada especia-
litzada i d’alta qualitat a pacients 
oncològics, evitant que hagin 

d’acudir sempre a les urgències 
hospitalàries. A la quarta planta 
de l’edifici s’ha realitzat també 
una reforma integral, amb una 
inversió corresponent a les obres 
d’1.684.925 euros. Aquesta plan-
ta té una superfície de 1.250 m², 
dels quals 250 m2 corresponen a 
espais comuns de les dues enti-
tats: uns 200 m² són per a l’Hos-
pital de Dia de trastorns de la con-
ducta alimentària (TCA), gestionat 
per l’ICS, i uns 800 m² són per a 
diferents espais de l’ICO.

rebuda. Aquesta unitat disposarà 
d’un servei d’urgències i una uni-
tat d’aguts de 14 llits. Per fer-ho 
possible, el Departament de Salut 
hi destinarà 3M€ anuals.

da permetrà oferir una atenció 
hospitalària integral als pacients 
que presenten una possible pato-
logia psiquiàtrica aguda. Alhora, 
també es disminueix l’estigma 
associat als problemes de salut 
mental, ja que s’atendrà aquests 
pacients en un centre hospitalari 
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El nou pòrtic d’accés avança una renovació estètica i tecnològica

El centre comercial Montigalà inicia la 
recta final de la seva renovació, un com-
plet procés de remodelació i reforma. 

El Centre Comercial Montigalà inicia 
la recta final de la seva remodelació

Aquesta acurada transformació, que va 
començar el passat mes d’octubre i que 
preveu concloure a finals d’abril d’aquest 

any, suposarà una millora per als clients 
i comerciants del centre. Les interven-
cions comporten importants millores en 
la imatge global de l’espai comercial, des 
de modificacions estètiques com la crea-
ció d’un espectacular pòrtic d’entrada de 
més de 20 metres d’altura, fins al disseny 
de noves zones de descans. A més de 
l’arc d’entrada i la reforma de la façana, 
destaca la renovació de l’aparcament, 
que inclou la millora de la il·luminació 
amb sistemes LED. Quant a les millores 
interiors, cal remarcar la creació d’una 
sala de lactància, la millora del paviment 
de la galeria, la reforma completa dels 
lavabos, així com la automatització dels 
sistemes d’il·luminació mitjançant gestió 
domòtica. 
Pel que respecte a la línia estètica, els 
tons bru i coure estan presents en tots 
els desenvolupaments realitzats en 
aquesta renovació i aporten una línia de 
continuïtat en la imatge final del renovat 
espai.

Imatge virtual / CC. Montigalà

Fa mesos que es parlava de l’interès de la companyia per a traslladar la seu de Bershka

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

La multinacional tèxtil Inditex ha com-
prat l’antiga fàbrica de Schott Ibérica 
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. Aquesta setmana s’han iniciat les obres de 

reurbanització del carrer de la Costa, al barri 
de Dalt de la Vila, amb l’objectiu de recuperar, 
restaurar i rehabilitar el carrer i també de mi-
llorar els serveis urbans públics. El projecte 
permetrà revaloritzar i potenciar l’estructura 
medieval d’aquest carrer situat al nucli his-
tòric de Dalt de la Vila. Aquesta actuació té un 
cost de 211.000 euros i una durada prevista 
de 5 mesos. Les obres inclouen la renovació 
dels paviments, reproduint les característi-
ques històriques, i també del clavegueram i 
de les xarxes de serveis.

Comencen les 
obres al carrer 
de la Costa de 
Dalt la Vila

Foto d’arxiu
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El pla vol fer èmfasi en el treball amb menors i joves, també a nivell de xarxa escolar

L’Ajuntament de Badalona enge-
garà aquest 2018 un programa de 
prevenció de drogodependències 
i per mediar amb el consum d’es-
tupefaents a la ciutat. Es tracta 
d’un pla de treball que actualment 
es troba en procés de licitació i 
que el Consistori espera poder 

Badalona impulsa un nou programa 
de prevenció del consum de drogues

posar en marxa abans d’estiu, 
amb l’objectiu d’avançar a partir 
de setembre de la mà del curs 
escolar. I és que una part impor-
tant del treball anirà vinculada 
a l’etapa escolar i d’instituts, on 
incidir intensament en la faceta 
més preventiva, d’informació, 

primers contactes amb aquestes 
substàncies o durant aquestes 
primeres experiències. El con-
tracte tindrà una durada de dos 
anys més un tercer de pròrroga, 

Foto d’arxiu

UN MAPA DEL CONSUM DE DROGUES A LA CIUTAT

Amb el programa, l’Ajuntament 
pretén dibuixar una visió més 
global del consum de drogues a 
la ciutat, incloent els sectors més 
joves i més enllà del consum de 
substàncies per via intravenosa. 
Aquest, el de la intervenció amb 
adults que ja són consumidors 
crònics i de drogues més dures, 
també es reforçarà, tot i que ja 
s’hi treballa al municipi a nivell 
de Generalitat i a través de l’Ins-
titut Municipal de Serveis Perso-
nals. “Aquest és un model més 
ambiciós que els que s’havien 

pogut desenvolupar fins ara. 
També ens servirà d’observatori 
d’una realitat més global i tenir 
dades concretes”, expliquen des 
del Servei de Salut de l’Ajun-
tament. El programa comptarà 
amb múltiples activitats, com 
ara xerrades, espais on incorpo-
rar les families, treball conjunt 
amb el Badiu Jove o tractament 
amb joves que siguin, per exem-
ple, consumidors d’alcohol pro-
blemàtics, que hagin pogut ser 
sancionats per incivisme, per 
exemple.

amb una inversió anual d’uns 
40.000 euros. Fonts municipals 
esperen que estigui adjudicat i 
pugui començar a funcionar cap 
al mes de maig.

assessorament i acompanyament 
als centres i als adolescents. El 
consum de drogues menys du-
res, com el haixix i el cànnabis, 
a més de la problemàtica de l’al-
cohol i el ‘botellón’, volen ser al-
guns dels aspectes a tractar entre 
els joves, abans que tinguin els 
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Els actes s’inauguren aquest divendres 16 de febrer

Aquest 2018 el barri de Canyadó 
està d’aniversari i és que celebra 
50 anys de vida. Tot i que és el 
1958 quan es crea administrativa-

El barri de Canyadó 
celebra 50 anys

ment el barri, no és fins al 1968 
quan Canyadó es comença a om-
plir de vida amb la creació dels 
primers habitatges: Sant Jordi. 

Per aquest motiu, i coincidint amb 
el 20è aniversari de la Festa Me-
dieval, 30è del Micaquer i 40è de 
l’associació de veïns, la Comissió 
Pro 50è aniversari ha organitzat 
diversos actes des del mes de fe-
brer fins a l’octubre.
 
Canyadó, Porta de Llevant
En primer lloc, aquest divendres, 
16 de febrer, la Biblioteca de Can-
yadó i Casagemes-Joan Argenté, 
acull a les 7 de la tarda, la inau-
guració de l’exposició ‘Canyadó, 
Porta de Llevant’, que recollirà la 
història del barri, de la gent gran, 
les entitats i les festes tradicio-
nals. També, durant els pròxims 
mesos el barri té previst celebrar 
jocs al carrer, concerts, cicle de 
conferències, visites guiades, la 
presentació d’un llibre d’Enric Fa-
rreras i la seva festa major, entre 
altres.

El passat diumenge els carrers de 
Badalona van presenciar la tra-
dicional Passada de Sant Antoni 
Abat, que enguany ha arribat a la 
142a edició. La passejada va sor-
tir de la masia de Can Cabanyes, 
on centenars d’animals i el sant 
que els protegeix van recórrer els 
barris del Raval, Congrés, Centre, 

Dalt la Vila i Coll i Pujo. Cavalls, 
ponis, rucs i gossos eren els 
protagonistes d’aquestas cita his-
tòrica, que procedien d’arreu de 
Catalunya, acompanyats pels seus 
amos, alguns d’ells disfressats 
d’època medieval. A la plaça de la 
Plana es va celebrar la benedicció 
de tots els animals.

La Passada de 
Sant Antoni recorre 
Badalona

Més fotografies

Núm. 603 Del 16/02 al 22/02/2018
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En la 36a edició de la Rua de Carnestoltes

El passat dissabte el barri de Llefià con-
centrava la gran festa de les disfresses i la 
disbauxa amb la Rua de Carnestoltes, que 

Milers de disfresses 
omplen els carrers de Llefià

ha arribat a la 36a edició. Des del balcó del 
Centre Cívic Torre Mena, un any més, la Rei-
na de Carnestoltes animava a tots els veïns 

a la diversió i començava el seu pregó amb 
satírica sobre el ‘sorpasso’ de Terrassa Bada-
lona en nombre d’habitants. Tot seguit, més 
de 1.200 persones i una trentena de compar-
ses van recórrer el carrer de Pérez Galdós, la 
ronda de Sant Antoni de Llefià, el carrer de 
Doctor Bassols i l’avinguda del Marquès de 
Sant Mori de Llefià, fins a arribar a la plaça 
Trafalgar, on els hi esperava el ball de disfres-
ses amb l’actuació del grup musical Balahits.
 
Ninots de corda
L’AMPA de l’escola Maria Ward va ser la 
guanyadora de la màscara de Carnestoltes 
amb la comparsa ‘Ninots de corda’. Entre 
altres premis, destacar ‘Panino’, que va ser 
la disfressa individual premiada com la més 
treballada, com així també, ‘No chiento las 
piernas’, la més animada per part de Mm-
sound. Després del ball a la plaça Trafalgar, 
la festa va continuar al Poliesportiu de Llefià, 
on el grup Els Raggatunning va fer moure 
l’esquelet a més de 300 persones fins a la 
matinada.

83 restaurants participants en la setena 
Tapa Solidària del Casal dels Infants han 
recaptat en tres mesos més de 26.00 eu-
ros, gràcies a la venda d’una tapa concreta 
de les seves cartes al preu de 50 cèntims. 
Com en les edicions prèvies, els ingressos 
es destinaran al projecte Vincles, un espai 
maternoinfantil que acompanya 640 mares 
i els seus fills i filles menors de 3 anys en 
situació de vulnerabilitat, i reben suport,  
coneixements i hàbits que permeten als 
infants començar l’etapa escolar amb una 
preparació adequada.

El Casal dels 
Infants recapta 
més de 26.000 
euros

Més fotografies
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Entre poc i massa. Darrerament pots passar de l’esgo-
tament per excés d’activitat a l’intent de desconnexió i 
necessitat d’aïllament. Trobar un terme mitjà seria millor.

 Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Ple d’energia però compte amb les presses o l’excés de 
feina, no cal arribar al límit. És important que asseguris 
el descans en aquest moment de tanta intensitat física.

  Balança (Del 24/9 al 23/10)
Cansat de fer sempre el mateix, vols renovar el teu 
temps d’oci. Descobreixes activitats interessants, pro-
bablement en companyia de la parella. Sorpreses en 
l’àmbit sexual.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Si has de posar ordre a la teva vida, ara ho faràs sen-
se problemes. Adoptes una actitud més activa i si cal, 
optaràs per usar la via judicial en algun assumpte per-
sonal.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Necessitat de renovació en l’àmbit laboral, però perquè 
les coses es moguin tu hauràs de posar-te al dia. En-
foca’t en els teus objectius, que ara poden tenir alguna 
ajuda.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Tens oportunitat de fer les coses d’una altra manera en 
tema de parella. Reflexiona sobre què fas i el que evites. 
De ben segur que t’adonaràs de què cal millorar.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Si no baixes el ritme mental, el cos pot demanar-te ajut. 
Descansar i evitar pensaments repetitius, que no porten 
enlloc serà el millor. No pots amb tot, també ets humà.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Bon moment pel que fa a relacions i vida social en 
general. Si ho aprofites, aquests contactes donaran el 
seu fruit, però això sí, t’hauràs de desprendre d’algunes 
idees.

Bessons (21/5 al 21/6)
Pots veure’t fent plans interessants amb la parella o un 
grup de persones amigues. Viatges, sortides i certa acti-
vitat lúdica on es poden donar els afers i les conquestes.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
T’ha costat i has trigat temps però finalment ets més 
conscient del que pots esperar de certes persones. Ara 
que ho saps, situa’t al teu terreny de joc i gaudeix-ne.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
No t’enverinis amb idees tòxiques. Si notes que et po-
ses trist perquè la ment s’omple de problemes inexis-
tents, mou-te i canvia d’activitat. Moment d’especials 
reflexions.

 Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Potser ets conscient que has d’adoptar una vida més 
activa però no et resulta gaire fàcil canviar d’hàbits. Si 
t’organitzes, podràs començar a fer coses interessants.

Sudokus
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El tècnic també confia que l’aturada serveixi per fer un “reset” des del punt de vista anímic

Després del debut a Andorra i d’uns 
quants dies més d’entrenament, ha po-
gut fer un diagnòstic més clar del que 
necessita l’equip? 
“Des de fora ja tenia més o menys una idea 
de la situació. Com ja he dit, el treball d’en 
Diego era molt bo i alhora crec que els ju-
gadors han de donar un pas endavant. Co-
mençant pels de la casa. Els de la casa hem 
de demostrar que estem en una situació de 
necessitat i que hem de protegir aquesta 
casa. Està clar que després de tantes derro-
tes l’equip necessita recuperar la confiança. I 
crec que això passa per valorar la feina dels 
jugadors, i dir-los que fan moltes coses bé, 
però sobretot passa per guanyar. Perquè al 
final la victòria és el que més t’ajuda. Però 
si no som capaços de defensar millor, serà 
molt complicat. A Andorra és cert que vam 
ser competitius, però si et fan 88 punts fora 
de casa és molt complicat. Si volem ser 
competitius, defensivament hem de fer un 
canvi molt important”. 

Toca construir, doncs, des de la defen-
sa.
“Des de fora, veient molts partits, hi havia 
molts moments on l’equip defensava bé. 
Però és cert que van passant els partits, 
van venint les derrotes i això va minant la 
confiança. Ara mateix hem de ser molt més 
sòlids al darrere, sobretot individualment. 
No dic que tota la responsabilitat sigui dels 
jugadors, però si mirem el partit de dissabte 
ens van fer moltes accions d’1 contra 1. Pots 
parlar molt de tàctica, que si no ets capaç de 
posar-te davant de la pilota és molt difícil”.
 
Abans comentava que els jugadors de 
la casa han de ser els primers a fer el 
pas endavant. Alhora, però, segura-
ment són els que senten més el pes de 
la responsabilitat.  
“Evidentment tothom té les seves respon-

Carles Duran: “Si volem ser competitius, 
defensivament hem de fer un canvi molt important”

sabilitats i jo el primer. I els jugadors de la 
casa no tenen pas més responsabilitat que 
la resta, però si que han de transmetre una 
energia diferent, uns valors que potser els 
altres no tindran mai. I un dels motius pels 
quals estic aquí és per això. Jo sóc de la casa 
i tinc un sentiment que ningú me’l pot vendre 
o donar. O el tens o no el tens. Crec que el 
Xavi, l’Albert, el Neno, el Sergi, el Jose... han 
de transmetre a l’equip un amor i una passió 
que ara el necessitem més que mai. No dic 
que no ho facin, però el necessitem encara 
molt més”. 

La continuïtat també és una assigna-
tura pendent. A Andorra els parcials en 
contra van tornar a penalitzar molt. 
“És cert. No hem aconseguit que el grup 

sigui sòlid i a vegades depèn de quines 
rotacions l’equip ho nota. És un factor a mi-
llorar, perquè ara mateix en la lliga ACB si 
no estàs sòlid els 40 minuts ho tens magre. 
I per altra banda, no podem obviar que els 
altres, que no eren tan sòlids o estaven al teu 
nivell, s’estan reforçant amb jugadors impor-
tants.  Mirem, per exemple, com ha canviat 
la plantilla del Burgos. Tenen un jugador, 
John Jenkins,  que l’any passat va dir que 
no al Baskonia i jugava a l’NBA. O el Betis, 
que no para de fitxar jugadors. Ara s’han tret 
a Draper i diuen que fitxaran un 1 i un 2. I 
Saragossa té Gary Neal, que els està fent 40 
punts cada jornada”. 

En aquest aspecte el que està passant 
amb la situació econòmica de l’entitat 

Carles Duran, dirigint l’equip en l’estrena a Andorra. / D. Grau - CJB

no convida a l’optimisme. 
“Abans d’entrar al club la directiva ja m’ho 
va dir. No em van enganyar, que el club es-
tava en una situació delicada. Però jo això 
no m’ho plantejo. Jo només em plantejava 
el tema esportiu i el fet de poder tornar a 
casa i que el club em donés la oportunitat 
de poder-los ajudar. La resta no està a les 
meves mans.  Evidentment seria molt millor 
poder estar més bé econòmicament, però el 
que haig de fer és que l’equip esportivament 
estigui el millor possible”.

Aquest escenari, no obstant, condicio-
na l’arribada d’algun reforç més.
“Parlo molt amb en Jordi Martí i li vaig fent 
una anàlisi de com veig el grup, de coses 
que podríem millorar, i sé que ho està  va-
lorant i que mira el mercat, però les circum-
stàncies són les que són. Per això, com 
deia, ningú no en va enganyar quan vaig 
entrar ni em van dir que em portarien tres 
jugadors de primera. Em van dir: Carles, ho 
mirarem i ho valorarem, però pot ser que 
siguin aquests jugadors els que acabin amb 
tu la temporada. El que toca, doncs, com 
a entrenador, és treure el màxim rendiment 
dels jugadors que tinc. Si ve algú més, per-
fecte. Però també dic molt clar que si ha de 
venir algú, ha de ser excepcional, que mar-
qui la diferència. De la mateixa manera, el 
que no vulgui estar amb nosaltres, que se’n 
vagi. Cap problema”. 

Queden 14 partits. Ha fet números de 
les victòries que calen per salvar-se?
“No, no he valorat. Ara el pròxim partit és 
contra el Betis i si som capaços de guanyar 
ens podrem acostar a una victòria del Burgos 
o el Bilbao. I aquests són els meus comptes. 
Quan abans estiguem a prop o empatem amb 
ells, millor. Per tant, cada jornada és molt im-
portant i la pròxima contra el Betis està clar 
que és una final per a nosaltres”. 

Carles Duran, amb els seus ajudants. / D. Grau - CJB

Ara, però, hi ha una aturada de gaire-
bé tres setmanes. Positiu o negatiu, 
aquest parèntesi?
“Per mi personalment és bo, perquè tinc 
temps de conèixer molt millor el grup i que 
ells em coneguin millor a mi. Hi ha molta 
feina del Diego que l’hem d’aprofitar, perquè 
era molt bona, però també hi ha coses meves 
que vull introduir i aquests dies ens poden 
anar molt bé. Per un altre costat, però, hi ha 
les seleccions i això vol dir que marxaran 
jugadors i l’equip es quedarà a mitges. El 
que si que espero i desitjo, a part de fer bé 
la feina, és que aquests dies serveixin per fer 
net mentalment i que els jugadors s’allunyin 
de la pressió”.  

La motxilla de les nou derrotes conse-
cutives pesa molt.  
“Si, perquè no només és la derrota. En molts 
partits s’ha competit però s’han escapat en 
l’últim moment. Recordo, per exemple, el 
partit de Fuenlabrada o contra l’Estudiantes, 
que l’equip va fer molt bé les coses i al fi-
nal va perdre. I això fa més mal. Per això és 
important aprofitar aquestes setmanes per 
fer neteja mental i veure el pròxim partit com 
una oportunitat de guanyar i que ens doni 
confiança i sobretot alegria. I quan dic ale-
gria vull dir que el jugador quan juga amb 
un somriure i amb confiança li surten molt 
millor les coses, i és el que hem d’intentar 
recuperar”. 

El calendari és un altre handicap, amb 
mols rivals directes fora de casa. Cal 
guanyar aquests partits i fer-se fort a 
l’Olímpic, on l’afició ha de ser clau. 
“Evidentment jo preferiria jugar a casa contra 
els equips de la nostra lliga i no haver d’anar 
a Burgos o a Saragossa, però són circum-
stàncies del calendari. L’afició, com és lògic, 
està patint. Els darrers anys, per la situació 
econòmica, han estat una mica una muntan-
ya russa, però la gent de la Penya sempre ha 
estat amb l’equip, com ja va fer a Andorra, 
que va ser extraordinari. A casa tindrem par-
tits molt difícils i entre tots ens hem d’ajudar. 
Estic convençut que el proper partit a l’Olím-
pic contra el Baskonia, que serà molt dur, la 

gent vindrà a ajudar-nos”. 

L’última. Abans parlàvem del mal tràn-
gol econòmic que travessa el club. 
S’imagina Badalona sense la Penya?  
“No. Badalona és bàsquet. I no només és la 
Penya. És el Sant Josep, el Círcol, Minguella, 
Sant Andreu...moltíssims equips.  Evident-
ment, però, el Joventut està al capdavant i 
com vaig explicar en la meva presentació, en 
l’any i mig que he estat a Bilbao, la gent d’allà 
és del Bilbao Basket, però el seu segon equip 
és la Penya. Molta gent de bàsquet d’arreu 
d’Espanya reconeix Badalona per la Penya i 
espero que aquest binomi no es trenqui mai i 
que la ciutat i el club segueixin units sempre”.  

NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER

1- Doncic, Granger, 
Radicevic
2- Davin, White, Hanga 
Ribas Abalde 
3-Dubjlevic, Aguilar, 
Tomic, Randolph

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 20
1º EN KOMÚ POTEM  kardar (Badalona)  280,40 
2º DRAMA  ramonrivaldo (Santa Coloma)  278,60 
3º ARTRITIS TEAM  creb2004 (Badalona)  278,40
...............................................................................................................

6º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  270,40

Lliga (general)
1º Penyacrack3  manel14penya (Badalona)  3.910,60 
2º DRAMA  RAMONRIVALDO (Santa Coloma)  3.888,60 
3º Penyacrack1  manel14penya (Badalona)  3.877,00
...............................................................................................................

14º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  3.721,00

Equip COPAACB
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Resultats darrera jornada

Baskonia - Unicaja                 96-78

M. Obradoiro  - UCAM Múrcia                          70-68

Barça Lassa  - RETAbet Bilbao      90-58

Movistar Estudiantes  -  Betis Eplus 89-83

Morabanc Andorra - Divina Joventut 88-81   

San Pablo Burgos  - València 76-90

Montakit Fuenla - Herbalife G.C.                   66-86

Delteco GBC  -  Tecnyconta Saragossa  94-99

Real Madrid - Iberostar Tenerife  89-76

Propera jornada (3-4 /03/18)

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

  Equip  G P

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

Classificació

Falta més consistència defensiva

Vidal (8), Laprovittola (14), Gielo (9), Richard (11), Jor-
dan (19) -cinc inicial-, Dimitrijevic (5), Birgander (4), 
López-Arostegui (-), Kulvietis (8), Ventura (3) i Wayns (-). 

81

DIVINA JOVENTUT 

81-78 en el marcador a 2:40 per al final. 
Sergi Vidal llança el triple per empatar i el 
cèrcol escup la pilota. Jelinek, en l’acció 
següent, anota el triple i liquida el partit. El 
Divina Joventut va competir a la pista del 
Morabanc Andorra en l’estrena de Carles 

Duran a la banqueta, oferint millors sensa-
cions, però un cop més es va quedar amb la 
mel als llavis, encaixant la novena desfeta 
consecutiva (88-81). L’equip segueix patint 
sotracs que passen factura en forma de par-
cials en contra, fruit de la manca de consis-

Albicy (13), Shurna (3), Walker (4), Jelinek (21), Sanè 
(3) -cinc inicial-, Jaime Fernández (18), Iverson (1), 
Blazic (15), Stevic (6), Diagne (4) i Colom (4). 

88

MORABANC ANDORRA
tència defensiva, i no acaba de trobar l’en-
cert imprescindible en els instants decisius. 
“En alguns moments hem jugat prou bé, 
però necessitem més”, va resumir el nou 
tècnic verd-i-negre, conscient que sobretot 
és urgent millorar defensivament. El bon 
partit de Jordan (19 punts i 26 de valoració) 

o Laprovittola (14 punts i 7 assistències) no 
va ser suficient. En el cas de l’argentí, a més, 
la seva aportació va anar minvant. Gairebé 
no va tenir descans en el segon temps i en 
els minuts finals va diluir-se. A l’Andorra, 
el trio Jelinek (21 punts), Jaime Fernández 
(18) i Blazic (15) va ser determinant. 

Jordan, a la pista de l’Andorra. / D. Grau - CJB
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Qüestió de “timings”
Ahir es van tornar a reunir, com ja havien 
fet dimarts, els diferents patrons de la 
Fundació Badalona Capital Europea del 
Bàsquet per intentar desencallar la situa-
ció econòmica que ha generat el fet que 
la Fiscalia controlés aquesta organització. 
Això ha fet que els diners que hi ha a la 
Fundació que són per la Penya i pels clubs 
de bàsquet de la ciutat estan ara mateix pa-
ralitzats sense poder sortir. Per fer-ho es 
necessita un informe favorable del secreta-
ri i de l’interventor i que s’aprovi en un ple 
el traspàs dels diners. Tots els partits po-

lítics estan a favor de donar un cop de mà 
al Joventut però el problema principal és 
que la Penya necessita amb urgència els 
diners mentre que desencallar els diners 
de la Fundació no és tan ràpida, burocràti-
cament, com voldria l’entitat verd-i-negre. 
És una qüestió de “timings” i, el problema 
que té ara mateix el Joventut, és que amb 
bona voluntat ja no en té prou sinó que ne-
cessita que s’acceleri el procés  perquè els 
diners pugin sortir de la Fundació i arribin 
als  clubs badalonins, sobretot a la Penya 
que és qui té una situació econòmica límit.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Núm. 603 Del 16/02 al 22/02/2018

Els verd-i-negres debuten guanyant el Baskonia (73-63) però cauen amb el Barça (67-78)

No hi serà el primer equip però la Penya no fal-
tarà a la cita de la Copa del Rei que es disputa 
aquest cap de setmana. L’infantil A del Joventut 
ha viatjat fins a Las Palmas de Gran Canària 
per participar en la Minicopa, on buscarà as-
solir el cinquè títol de la competició per al club 
badaloní. La Penya es va endur aquest torneig 
el 2004 a Sevilla (amb Ricky Rubio d’MVP) i va 
guanyar de forma consecutiva les edicions del 
2009, el 2010 i el 2011. L’infantil verd-i-negre, 
que entrena Òscar De Paula, està enquadrat 
en el grup A, amb la Fundació Baskonia, el 
Barça i el Gran Canària. A l’altre grup hi ha el 

L’infantil A de la Penya viatja a
Las Palmas per disputar la Minicopa

Gipuzkoa, el Real Madrid, l’Iberostar Canarias 
i l’Unicaja.  Els dos primers de grup es classi-
ficaran per a les semifinals, que es disputaran 
el dissabte a partir de les 11.30 h en directe al 
canal oficial de Youtube de l’ACB, mentre que la 
final tindrà lloc diumenge a les 13 h.
L’últim guanyador de la Minicopa és el Real 
Madrid, que l’any passat a Vitòria va guanyar 
la final davant de l’Unicaja  (85-64). Els blancs 
acumulen cinc  victòries consecutives en les 
darreres cinc edicions de la competició i en-
capçalen el palmarès junt amb el Barça, que 
també té cinc títols de la Minicopa. La Penya, 

amb quatre victòries, és el tercer en discòrdia 
en un torneig que només ha tingut tres clubs 
guanyadors. 
La Penya va debutar ahir dijous enfrontant-se 

al Baskonia (triomf per 73-63) i al Barça (de-
rrota per 67-78) i avui divendres tancarà la fase 
de grups contra el Gran Canària a la una del 
migdia (pel canal de Youtube de l’ACB).
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Ismael Moyano: “A Alcoi vaig jugar amb una 
contractura, sense poder xutar amb la cama dreta”
A punt de complir 35 anys, els farà 
el 13 d’abril pròxim, Ismael Moya-
no continua sent un futbolista vital 
per al Badalona. Compromès amb 
l’equip, capaç de jugar-se la pell 
en cada partit, en cada entrena-
ment, no és estrany que el central 
de Mollet del Vallès sigui exem-
plar per al seu entrenador.

- Manolo González sempre el 
posa com a exemple de sacri-
fici i professionalitat. Ha jugat 
alguna vegada lesionat amb 
el Badalona?
- Això del sacrifici i la profes-
sionalitat va amb cadascú. Jo 
dono sempre el cent per cent, 
m’han educat així. Jugar lesionat? 
Aquesta temporada hem tingut 
moltes baixes i, per exemple, a 
Alcoi érem molt pocs defenses i 
vaig sortir amb una contractura a 
la cuixa dreta que no em perme-
tia xutar amb aquella cama. Vaig 
estar 75 minuts sobre el camp i 
només vaig xutar amb l’esquerra.

- Es troba al cent per cent?
- No, encara persisteix una petita 
molèstia, en el lligament lateral in-
tern, que em dificulta el xut. Però 
físicament em sento millor, el ge-
noll està bé i vaig agafant la forma.

- Sense desmerèixer la bona 
feina d’Álvaro Vega i Adrià 
Parera, quan juga al costat 
de Miquel Robusté està més 
tranquil?
- Parera i Vega són dos bons cen-
trals, és veritat. Pel que fa a Ro-
busté, l’experiència i la trajectòria 
li donen una seguretat especial. 
Vaig jugar al seu costat l’any pas-
sat i ens vam entendre molt bé. 
Ara resulta que estem jugant tots 
dos i l’equip ha aconseguit la con-
sistència defensiva que volíem. En 
aquest sentit també cal tenir en 
compte la feina de Vega i Maestre 
en el mig centre.

- El seu entrenador ha insistit 
a destacar la importància que 

tenen vostès dos per a l’equip. 
Els fa sentir imprescindibles? 
Els posa pressió?
- De pressió sempre n’hi ha. Im-
prescindibles? No. Ara estem 
jugant i l’equip va bé, però tam-
bé hem tret punts sense Robusté 
i Moyano a l’eix de la defensa. 
Només hi ha un futbolista impres-
cindible en el món, que és Leo 

Messi.

- A l’estiu va estar a punt de 
marxar al Sabadell. S’ha pe-
nedit en algun moment de 
quedar-se?
- No, mai. Estic molt bé a Badalo-
na i espero continuar molts anys.

- Si continua, és molt proba-

ble que porti el braçal de ca-
pità. Li agradaria?
- Sempre és un orgull. Et dóna 
més responsabilitats, però les as-
sumiria amb molt de gust.

- De fet, ja ho és una mica de 
capità...
- No, ara sóc un veterà i el vestidor 
m’escolta. Sóc líder i competitiu i, 
si sóc capità, seré el mateix.

- Vostè que ha estat en tants 
vestidors, què li sembla el del 
Badalona?
- És un molt bon vestidor. Tot i 
les adversitats ens hem mantingut 
units i això ens ha fet més forts.

- S’atreveix a apostar la po-
sició del Badalona a final de 
temporada?
- No ho sé. El més amunt possible.

- Mulli’s...
- Pregunti-m’ho d’aquí a quatre 
setmanes. 

Foto: Eloy Molina.

Del 16/02 al 22/02/2018

LA PRÈVIA 26a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 18 de febrer. 17 hores.

Un rival més perillós del que podria semblar

PERALADA-GIRONA CF BADALONA
POSICIÓ 15è

13 Partits a fora G 1  E 7  P 5
Gols a fora Marcats 10 Rebuts 17

Entrenador Narcis Pélach.

POSICIÓ 13è
12 Partits a casa G 6  E 5  P 1

Gols a casa Marcats 16  Rebuts 8
Entrenador Manolo González.

Torna el futbol a les cinc de la tarda a 
l’Estadi, amb un Badalona - Peralada que 
podria situar l’equip de Manolo González 
en la zona tranquil·la de la classificació. 
El filial del Girona, però, no serà un ri-
val fàcil, ni de bon tros. Fa sis jornades 
que no perd i diumenge passat, amb la 
victòria contra el Sabadell, va aconseguir 

sortir per primera vegada de les posicions 
de descens i promoció. Ben segur que 
els jugadors que entrena Narcis Pélach 
vendran cara la seva derrota. De fet, han 
aconseguit empatar als camps del Mallor-
ca, el Lleida i l’Olot en els tres últims par-
tits que han jugat fora de casa. Per altra 
banda, si no hi ha sorpresa d’última hora, 

Foto: Eloy Molina
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DEP. ARAGÓN   -   BADALONA

Resultats 25 a Jornada

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

  Equip PTS GF GC

 1. Mallorca 54 36 13
 2. Vila-real B 44 34 20
 3. Elx 41 39 23
 4. Cornellà 40 34 27
 5. At. Saguntí 37 30 29
 6. Lleida 35 22 21
 7. Ontinyent 35 20 21
 8. Alcoià 34 21 20
 9. Hércules 34 26 22
 10. Ebro 33 22 24
 11. València B 32 43 34
 12. Sabadell 32 22 21
13. Badalona 31 23 27
 14. Llagostera 29 18 24
 15. Peralada 27 23 29
 16. Olot 26 22 26
 17. Formentera 26 16 25
 18. At. Balears 23 21 29
 19. Peña Deportiva 23 17 28
 20. Dep. Aragón 13 22 48

Classificació

Dep. Aragón: Jagoba, González, Abel, Adán, 
Zalaya, Nick (Aparicio min, 55’), Vicente, Ahmed 
(Raí min, 72’), Rubio, Pep Biel (Rotellar, 72’) i 
Nieto.  

Badalona: Morales, Héctor, Álvaro Vega, Ro-
buste, Moyano, Maestre, Albarrán (Segura, 59’) 
Robert, Rubén, Rufo (Kevin Lacruz, 69’) i Néstor.

Gols: 0-1; Albarrán, de penal (20’).

Àrbitre: Ibai Rezola (basc). TG: Abel, Nick i 
Guti, per part del Deportivo Aragón i Albarrán, 
per part del Badalona.

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

Propera Jornada

Núm. 603

C. Francesc Layret, 120 baixos - tel. 93 384 08 69 Fax: 93 384 20 45 - 08911 Badalona - info@gestorialafarga.com

Gestoria Administrativa
Assessoria d’Empreses
Assessoria Jurídica

Especialistes en el sector del transport i vehicles

el Badalona trobarà un vell conegut sota 
els pals de la porteria rival: Marc Vito, 
incorporat en el mercat d’hivern, ha es-
tat el porter titular dels gironins les tres 
últimes jornades, en les quals han sumat 
set punts. Altres exjugadors escapulats 
que ara defensen la samarreta del Pera-
lada són Xavi Boniquet, David Coromina i 
David Serrano.
El Badalona, que també ha signat un ba-
lanç de set punts en els tres últims partits, 
arribarà amb la moral alta al duel de diu-
menge, després d’aconseguir la primera 
victòria a domicili de la temporada. Els 
tres punts arrencats dissabte passat, a la 

ciutat esportiva del Real Zaragoza, davant 
el Deportivo Aragón, allunyen els esca-
pulats de la zona de perill i els deixen a 
un pas de la zona mitjana. Sumar-ne tres 
més suposaria encarar els dotze partits 
que queden fins al final de la lliga sense 
pressió. Per aconseguir-ho, Manolo Gon-
zález tornarà a disposar del mateix grup 
que va viatjar a Saragossa. Segueixen le-
sionats Rivas, Parera, Kilian Durán i Cou-
libaly. Raúl Marqueta haurà de complir el 
segon partit de sanció i, si no hi ha can-
vis, el porter juvenil Guillem Ruiz tornarà 
a guardar les esquenes de Morales.
Xiularà el balear Iván González González.
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futbol comarcal Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

34 punts de 39 
possibles és 
l’espectacular 
ratxa que 
acumula el 
Lloreda de 
Carlos Rodríguez 
a Tercera 
Catalana

El Lloreda afronta 15 dies claus per tornar 
a demostrar la seva gran ratxa a Tercera

34 punts de 39 possibles és 
l’espectacular ratxa que acumula 
el Lloreda de Carlos Rodríguez. 
Una dinàmica de matrícula però 
inusual en qualsevol equip. El 
conjunt badaloní ha transformat 
un inici de Lliga molt dubitatiu 
a un idil·li de ‘Champions’ que 
el fa acaronar la primera posició 
del grup 4 de Tercera Catalana. 
“El secret d’aquesta dinàmica es 
troba en el vestuari. Sense tenir 
grans jugadors, són molt vàlids 
per Tercera Catalana”, defineix 
l’entrenador del Lloreda. Tot i això, 
reconeix les dificultats que va te-
nir el grup per trobar la bona ratxa. 
“El futbol té dinàmiques. No vam 
guanyar partits a les primeres jor-
nades però vam tenir partits molt 
difícils, amb un equip nou i una 
pretemporada de dos mesos amb 

la competició ja iniciada. A partir 
de la sisena jornada va arribar la 
millora. Aquesta jornada, el Llore-
da viatjarà a Cabrils en el retorn de 
la competició però, posteriorment, 

s’enfrontarà als dos ‘cocos’ de la 
Lliga: Young Talent i Singuerlín.

“És difícil ser líder perquè en dues 
jornades hi pot haver molt canvis. 

És un plaer veure aquesta situació 
com a entrenador. Singuerlín i 
Young Talent acumulen una ratxa 
molt bona. Aquest mes ens en-
frontem contra ells i veurem què 

succeirà als duels directes”, narra 
Carlos Rodríguez. El conjunt de 
Ricardo Parra és segon a la taula 
amb 45 punts i l’entitat colomenca 
és líder del grup amb la mateixa 
puntuació. El Lloreda es troba un 
esglaó per sota, tercer amb 43.

Més enllà de valorar la gran feina 
de resultats, Rodríguez reconeix 
que “el joc no és tan bo com els 
marcadors però som una mica 
més veterans que els rivals direc-
tes. Els altres tenen l’avantatge de 
tenir un grup més experimentat a 
nivell grupal i que es coneix de 
temporades anteriors”.

A més a més, transmet que la gran 
situació de l’equip ha despertat 
l’interès d’exjugadors del club per 
voler tornar al conjunt badaloní.

L’equip de Carlos Rodríguez no perd des de novembre i defensa la tercera posició

Foto: Manel Expósito

Alba Gordo: “M’agrada que la Lliga tingui aquesta 
competitivitat perquè ens ajuda a millorar”
El Seagull afronta la recta final de la temporada amb un objectiu: la promoció d’ascens

Foto: Manel Expósito

Durant la primera temporada de 
Jordi Ferrón a la banqueta del 
Seagull, la classificació per la 
promoció d’ascens a Primera 
Divisió pràcticament no va tenir 
cap emoció. Les ‘gavines’ van 
aconseguir el bitllet amb molt 
de marge. Un any rere, l’Europa 
fa ver la guitza a les badalonines 
fins al tram final però el Seagu-
ll es va imposar  per segon any 
consecutiu. Aquest curs, el grup 
III de Segona és el més disputat 
de les darreres campanyes, amb 
Collerense i AEM com a princi-
pals amenaces blaves. 
“Tots els equips es regeneren i 
les aspiracions són majors cada 
temporada. Aquest curs és un 
dels més competitius. A nivell 
personal m’agrada aquesta com-

petitivitat perquè t’ajuda a mi-
llorar com a equip”, assegura la 
capitana del Seagull Alba Gordo. 
Nou jornades són les finals que 

li resten al conjunt de Ferrón per 
confirmar la promoció d’ascens 
i, de retruc, una històrica Lliga 
a Segona Divisió. “Cada partit 

és una final. Resten nou duels i 
la classificació està molt iguala-
da a la part alta i a la part baixa 
de la taula. Cada partit sempre 
suma”, afegeix Gordo. El Seagull 
defensa la primera posició amb 
39 punts, el Collerense acumula 
37 i l’AEM 31. En aquest grup 
reduït d’equips, també hi són 
Barça B i Espanyol B, jutges de 
la competició. El Seagull lluitarà 
per aconseguir l’ascens en un 
tercer intent: “a la tercera ho hem 
d’aconseguir Amb esforç i treball 
cada partit ha de ser una final i ha 
de ser nostra. Depenem de nosal-
tres mateixes. Intentem competir 
al màxim per aconseguir l’ob-
jectiu, si pot ser Lliga i Playoff 
molt millor.”, defensa la capitana 
badalonina. 

El Sant Gabriel, pròxima fi-
nal 
El Sant Gabriel serà el pròxim 
partit que haurà de superar el 
Seagull per tancar una jornada 
més en primera posició. Aquest 
serà el primer duel veïnal a 
l’Estadi Municipal de Badalona 
(Diumenge, 12 hores). 

Un any al Nou Municipal
Aquest mes de març, les ‘ga-
vines’ sumaran un any al Nou 
Municipal de Badalona, la nova 
llar blava. “El canvi de terreny de 
joc ha estat molt positiu. Entre-
nament dos dies a la setmana i 
si podríem entrenar tres millor. 
Les dimensiones del camp són 
un punt a favor que tenim. Ja es-
tem adaptades”, defineix Gordo. 

El Sant Josep acarona la salvació a EBA; 
el Badalonès és humà; la Minguella B, més líder
El Joventut Femení desaprofita una final i el Natzaret agafa aire a Primera 

Foto: Manel Expósito

El CB Coalci Sant Josep de Sergi Vives 
acarona la permanència a Lliga EBA des-
prés de superar el CB Quart al centre pa-
rroquial (68-64). A falta de 10 jornades 
per finalitzar la lliga regular, els badalonins 
mantenen una distància de 5 victòries per 
sobre les posicions de descens i tenen la 
promoció d’ascens a únicament dos triomfs.
Contra el conjunt gironí, el Sant Josep va 
iniciar el matx amb un mínim avantatge 
de tres punts (18-15) que es negativitzar 
abans del descans (28-32). A la represa, 
el partit es va escalfar amb la desqualifi-
cació dels visitants Sima i Jiménez, i que 
va tenir com a conseqüència un parcial 
badaloní de 12-0 (47-45). Al darrer pe-
ríode, el Sant Josep va tancar la victòria

El Badalonès-Dimonis és mortal 
A Copa Ctalunya, el Martinenc va aturar els 
peus al Badalonès a La Plana. Després de vuit 
victòries consecutives, el conjunt de El Gui-
nardó va derrotar l’equip de Xavi Riera (84-
96). Tot i això, els dimonis van liderar el par-
tit durant el primer temps amb vuit triples i un 
mínim avantatge al marcador (48-47). A la re-
presa, el Martinenc va augmentar la intensitat 
gràcies a l’encert exterior del badaloní Marc 
Camins, botxí del Badalonès amb 21 punts.
Per la seva part, el Maristes Ademar de Lluís 
García segueix sense trobar el camí de la vic-
tòria i va tornar a caure a La Plana, aquesta ve-
gada contra el Reus (69-84). Aquesta derrota 
redueix el marge amb les darreres posicions 
de la taula. El conjunt visitant va portar la ini-
ciativa del matx des de l’inici (20-28), i en cap 
moment es va poder capgirar el marcador.

El Círcol Catòlic de Juli Jiménez va ser l’ale-
gria badalonina a Copa. El ‘Coto’ segueix re-
cuperant posicions a la taula i la quarta posi-
ció ja es troba a una única victòria després de 
superar el Sitges a domicili (59-63). El primer 
quart va arrencar molt igualat (15-16) però el 
Sitges va reaccionar per capgirar el matx per 
la mínima (33-32). A la represa, la diferèn-
cia va augmentar a favor dels locals (50-41) 
però Gotzens es va disfressar d’heroi amb 10 
punts al darrer període per sumar el triomf.

A Primera, la Minguella de David Mar-
tín va sumar la segona victòria en aquest 
2018 contra un incòmode Cabrera (71-
62). Un triple de Teruel al darrer període 
va confirmar la victòria de la Minguella.
Una categoria per sota, a Segona, el Ba-
dalonès B va perdre davant el Viladecans 
(62-65). A Tercera, la Minguella defensa la 
primera posició després de superar l’AS-
ME a Casagemes (68-35). El Círcol B va 
superar l’ABB (55-75) i la Cultural el Sant 
Josep B (87-63) als duels badalonins de 
la jornada. La Llefià va guanyar el Coll 
i el Maristes B la Mir (59-55). El Natza-
ret va caure contra la Gramenet (65-64). 

El Natzaret agafa aire
El Joventut Femení disputava a La Plana la 
darrera final de la primera fase per mantenir 
amb vida les opcions de permanència a Copa 
Catalunya. El conjunt de Toni Madrid havia 
de superar el CN Terrassa, rival directe, i, de 
retruc, guanyar l’’average’ al conjunt vallesà. 
Aquest còctel d’ingredients no es va confirmar. 
Les badalonines van iniciar el matx amb un 

0-11 que va condicionar l’evolució del partit.
La Penya va anar a remolc durant els 40 
minuts i en cap moment va arribar la re-
acció per fer tremolar el Terrassa (9-18; 
17-29; 29-39; 39-51). González va ence-
tar una mínima reactivació però la manca 
d’encert en el tir lliure (4/19) va condi-
cionar qualsevol remuntada verd-i-negra.
A Primera Catalana vam tenir millors sensa-
cions amb la victòria del Natzaret de Ricard 
Goméz a Olot. Tot i això, les badalonines 
van necessitar un temps extra per sumar 
dos punts molt importants per seguir llui-

tant per la permanència. Per la seva part, la 
Minguella de Carles Este va caure a Sant 
Adrià (69-55). La desfeta manté la Min-
guella a la cua de la taula amb tres triomfs.
A Segona, el Círcol va tombar L’Hospita-
let (53-48) i la Llefià va claudicar davant el 
Santa Eulàlia (80-43). A Tercera Catalana, el 
Sant Josep va derrotar el Sant Andreu (53-
55), el Badalonès va sumar dos punts al 
derbi contra el Badalonès (56-39) i la Min-
guella va superar el Sabadell (48-57). La UB 
Llefià B va caure contra el Matadepera (55-
48) i el Natzaret B versus Cabrera (51-48).
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Pas ferm dels Dracs en la defensa 
del títol de la lliga nacional
Tercera victòria de la LNFA davant dels Valencia Firebats per 48-6

Els Badalona Dracs van confir-
mar el gran inici de temporada 
amb una clara victòria sobre 
els Valencia Firebats, gran ri-
val dels badalonins en la lluita 
per la LNFA en els darrers cinc 
anys. Ambdós equips arribaven 
invictes a la cita i el quarterback 
llevantí Zander McKean va iniciar 
el partit amb un touchdown (0-6). 
Els Dracs es van veure sorpresos 
pel bon inici del rival, però van 
tenir suficient amb una jugada 
en el seu primer atac per situar 
les taules de nou en el marcador. 

En la primera meitat del partit va 
destacar Lorenzo Melchiorre, que 
va connectar un gran pas de 54 
iardes amb Brandon Ravenel, 
qui anotava el 6-6 al marcador. 
De nou, Melchiorre anotava sen-
se problemes una carrera de 25 
iardes (13-6). A punt d’arribar a 
la mitja part, Ravenel aconseguia 
el seu segon touchdwon (20-6). 
A l’inici de la segona part, va ser 
quan els d’Oscar Calatayud van 
deixar sentenciat el partit, amb 
una nova carrera de Melchiorre 
de 20 iardes (27-6), i posterior-

ment interceptar Javi García un 
pas de McKean que retornava 
fins a les diagonals després de 
recórrer 22 iardes (33-6). Dintre 
del tercer quart, Sergi Gonzalo 
connectava amb Ravenel per as-
solir una anotació de 33 iardes, 
que faria arribar el 40-6 a favor 
dels Dracs. En els darrers minuts, 
Ravenel va estar a punt de culmi-
nar un altre touchdown però li va 
far una iarda. Poc després, es va 
rescabalar i va anotar el definitiu 
48-6 amb l’extrapoint de Guillem 
García.

El Sosmatic segella pràcticament la permanència

El primer equip que s’emportava 
els dos punts del camp del Ripo-
llet, va ser el  de Primera Divisió 

Apoteòsic cap de setmana per 
al Tennis Taula amb 9 victòries

Estatal. Els blaus rebien a un ri-
val directe per la permanència, 
l’Almoster, i el partit es preveia 

tens i igualat. Els badalonins, 
amb un punt de cada jugador, 
van aconseguir forçar els dobles 
remuntant un 1 a 3 advers. Pau 
Nolis, Iker Muguerza i Jordi Mi-
randa van donar-ho tot a la pista, 
acabant la majoria de jocs als 
avantatges. Finalment, Nolis i 
Muguerza van saber dominar el 
partit de dobles i mantenir el cap 
fred. A Divisió d’Honor, el Sos-
matic va segellar pràcticament la 
permanència, però no matemà-
ticament, al derrotar al Ripollet, 
mentre que a Preferent, el Tariq 
continua imparable, aquesta ve-
gada derrotant 5 a 1 al Mataró.

El Palau Olímpic de Badalona 
serà l’escenari de l’Estrella Damm 
Catalunya Master, la primera 
prova del circuit del World Pa-
del Tour 2018, que se celebrarà 
la setmana del 20 al 25 de març. 
D’aquesta manera es posarà en 
marxa el millor certamen de pà-
del a nivell mundial. Un màster 
que posarà en joc els primers 
1.700 punts per a les parelles 
guanyadores. Les 6.000 entrades 
ja estan a la venda a través del 
web www.ticketea.com. Els afi-
cionats tindran el privilegi de la 
reaparició d’alguns dels millors 
aplistes, com Juan Martín Díaz 

juntament amb Paquito Navarro, 
Alejandra SAlazar amb Marta Ma-
rrero, o Agustín Gomez Silingo 
amb Alejandro Ruíz.

El World Padel 
Tour s’inaugura 
a Badalona

Foto: CTT Badalona

Foto: Badalona Dracs
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Menarini impulsa la segona edició de Notes Solidàries per BDN

Més de 90 veus ompliran de gòspel l’Au-
ditori de Barcelona el proper 27 de febrer a 
les 21 hores, amb motiu del segon concert 
‘Notes Solidàries per Badalona’, promogut 
per Grup Menarini. Es tracta de la segona 

Omplir l’Auditori de Barcelona a favor 
d’entitats socials i d’investigació

edició d’una iniciativa que aspira a consoli-
dar-se com una cita imprescindible de l’ac-
ció social de la ciutat i que, enguany, tornarà 
a comptar amb l’actuació del Cor de Gòspel 
Sant Cugat, dirigit per Erwyn Seerutton, i 

amb l’actuació especial del cantant afrosoul 
Emmanuel Pi Djob, que es va fer popular a 
França després de ser finalista al progra-
ma televisiu The Voice. En aquesta segona 
edició, els fons que es recaptin aniran des-
tinats als projectes de la Fundació Ateneu 
Sant Roc i de la Fundació Institut Guttmann, 
ambdues referents del treball social i sanitari 
de la ciutat de Badalona i part fonamental de 
l’acció social de Grup Menarini. “No podem 
entendre el treball diari sense incloure-hi un 
retorn a la societat i forma part de la nostra 
filosofia fer-ho a Badalona que és la ciutat 
que ens acull des de fa molts anys i perquè 
vivim de prop els seus èxits però també els 
seus reptes”, ha explicat Salvador Pons, 
General Manager de Grup Menarini. Les en-
trades del concert estan ja a la venda a la 
web http://www.notesperbadalona.org/ca/ i a 
les taquilles de l’Auditori de Barcelona, a un 
preu de 20 euros. Per a aquells que vulguin 
participar amb una donació o que no puguin 
assistir al concert s’ha establert una fila zero 
que també es pot consultar a la pàgina web.

Presentació del concert

Els cinemes multisala del Centre Comercial 
Màgic Badalona estan gestionats des del 
passat mes de desembre pel Grupo Ocine. 
La cadena, amb presència arreu de Cata-
lunya i Espanya, substitueix Megacine, la 
marca que ha explotat l’exhibició cinema-
togràfica del centre des de la seva obertura.
Ocine destaca que, amb el canvi, els espec-
tadors del Màgic podran gaudir de noves 
experiències tecnològiques, com ara les sa-
les Dolby Atmos, amb so de darrera genera-
ció. Serà aquest mes de febrer quan l’espai 
comenci a ser denominat oficialment com a 
Ocine Màgic.

La cadena 
Ocine gestiona 
ara les sales 
del Màgic
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Màgia i il·lusionisme entren als teatres municipals 
de la mà del 18è Festival Internacional de Màgia
El cicle d’espectacles s’estendrà tot el mes de febrer i els primers dies de març

Enric Magoo, el director del festival

Envelat de festa major / Museu de Badalona

organitzada per la Generalitat de Catalunya, 
repassa diversos aspectes que tenen a veu-
re amb el món dels envelats: la tipologia i 
la seva evolució, l’arquitectura, el procés de 
muntatge i desmuntatge, les activitats que 
s’hi feien, etc. el Museu de Badalona incor-
pora a la mostra documents i fotografies 
dels seus fons, com cartells i programes de 
Festa Major, que en molts casos no havien 
estat mai exposats, i en els quals l’envelat té 
un notable protagonisme.

El Museu de Badalona presenta aquests 
dies i fins al 18 de març l’exposició “L’enve-
lat. Arquitectura singular i símbol de la Fes-
ta Major”. Sorgits en el context dels canvis 
socials de les primeres dècades del segle 
XIX, i com a conseqüència de la gran afició 
que hi havia pel ball a la Barcelona de l’èpo-
ca, els envelats es varen expandir ràpida-
ment pel territori català i es van convertir en 
un element imprescindible i emblemàtic de 
les festes majors. L’exposició, que ha estat 

El Museu de Badalona 
recorda la rellevància dels 
envelats de festa major

El 18è Festival Internacional de Màgia 
– XVIII Memorial Li-Chang torna a con-
vertir la ciutat de Badalona en l’epicentre 
de la màgia i l’il·lusionisme aquest mes 
de febrer i els primers dies de març. El 
Teatre Princiva acollir el passat cap de 
setmana un dels primers espectacle des-
tacats del programa, amb els mags Juan 
Luís Rubiales i Morrison “El Magnífico”, 
amb la presentació de Pepe Viyuela i la 
direcció d’Enric Magoo. El proper 18 de 
febrer, a les 18h. el Teatre Blas Infante 
presenta una proposta del mag Txema 
que fon màgia amb desaparicions i ma-
nipulacions que transformen la realitat. 
Es tracta d’un espectacle apte per a tots 
els públics de màgia visual, creativa i 
molt cuidada. 

Gala Internacional de Màgia
Enguany la tradicional Gala Internacio-
nal arriba a la seva divuitena edició i, 
per això, la programació ha previst un 
espectacle internacional on, a més de la 

màgia, no hi faltarà 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’Alberto Figuereido i un 
elenc de mags com Felipe Mejías, Mi-
kael Szanyiel, Aaron Crown, Ivan Neche-
porenko i Arkadio & Bella. El lliurament 
del 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 República Dominica-
na 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.
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