
Els efectes 
de l’onada 
de fred
Sant Roc torna a patir talls 
de llum per situacions de 
vulnerabilitat i frau

Les obres del nou 
Institut Ventura Gassol 
començaran a finals d’any
L’equipament hauria d’estar llest 
per al curs 2020-2021                                6
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Paguen justos per pecadors. Així es po-
dria resumir la situació que viuen algunes 
comunitats de veïns del barri de Sant Roc 
que durant els dies de fred han patit talls 
del subministrament elèctric en els da-
rrers dos hiverns. La diagnosi és diferent 
segons Endesa, el govern de Badalona i 
la Plataforma Sant Roc Som Badalona. 
La companyia elèctrica assegura que les 
sobrecàrregues a la xarxa de subminis-
trament es deuen al cultiu de marihuana 
i als veïns que, d’una manera fraudulen-
ta, punxen la llum. El govern municipal 
prefereix parlar de vulnerabilitat ener-
gètica, és a dir, dels veïns que no tenen 
prou recursos per pagar les factures. La 

El fred 
posa a prova 
Sant Roc
L’hivern evidencia el frau i la pobresa 
energètica amb nous talls de llum

Plataforma Sant Roc Som Badalona es 
pronuncia en la mateixa línia i fins i tot 
ha posat sobre la taula la denúncia pe-
nal d’Endesa que han rebut una desena 
de veïns del número 794 del carrer Alfons 
XII per impagament. La demanda—a què 
ha tingut accés aquest diari— parla cla-
rament de “frau de fluid elèctric”, malgrat 
que la plataforma manté que no es pot 
tallar la llum ni denunciar els veïns que 
no tenen recursos econòmics, i amenaça 
fins i tot amb mobilitzacions si l’empresa 
es manté en aquesta línia. La companyia 
elèctrica ho té clar: no es denuncia ningú 
si no hi ha un frau elèctric. I també és 
sabut que el cultiu de marihuana neces-

1. L’edifici afectats pels talls de llum al carrer Alfons XII. / Montse López)  2. Demanda interposada per 
Endesa 3. Manifestació de fa un any a Sant Roc. / FAVGRAM)
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sita de molta més energia en els dies de 
més fred. L’advocat d’una de les famílies 
denunciades, Javier Aguilar, assegura 
que Endesa reclama fins a 1.500€ a cada 
veí i demana que la companyia condoni 
el deute. No hi ha manera de saber qui-
nes de les famílies afectades pels talls de 
llum realment no tenen prou recursos per 
pagar la factura. De fet, el Consorci Bada-
lona Sud volia engegar un programa per 
estudiar pis per pis la situació d’aquests 
veïns que ja van quedar-se sense llum ara 
fa un any però des d’aleshores no s’ha 
posat en marxa, tot i que l’associació de 
veïns manté que fins i tot ja hi havia una 
partida pressupostària adjudicada. El go-

Un any després de la marxa d’espelmes
Mig miler de persones protestava contra els talls de llum
Els talls de llum intermitents, les de-
núncies per impagament i l’acord entre 
l’Ajuntament de Badalona i Endesa arri-
ben un any després que mig miler de per-
sones sortís al carrer per protestar contra 
aquesta situació. Encapçalada per les al-
caldesses de Badalona, Dolors Sabater, i 
de Santa Coloma, Núria Parlon, la marxa 
recorria l’1 de febrer de 2017 l’Avinguda 
Marquès de Montroig. La concentració va 
obligar a tallar el trànsit d’un dels sentits 
d’aquesta avinguda que recorre els barris 
de Sant Roc i el Gorg, principals afectats 

pels talls del subministrament elèctric. 
Els manifestants, amb espelmes a la mà, 
comptaven amb el suport de d’una des-
ena d’entitats, entre elles la Federació 
d’Associacions de Veïns de Badalona 
(FAVB), la Federació d’Associacions de 
Veïns de Santa Coloma (FAVGRAM) , la 
Plataforma Sant Roc Som Badalona o el 
Defensor de la Ciutadania, entre d’altres. 
Aquesta marxa es convocava pocs dies 
després que Dolors Sabater anunciés que 
revisaria les relacions contractuals amb 
algunes empreses de subministrament i 

podria imposar alguna sanció davant dels 
talls de llum a Sant Roc i també al barri 
de Sistrells. La mateixa alcaldessa exigia 
resposta immediata a Endesa l’endemà 
que es produís la primera protesta que 
iniciava la queixa ciutadana: el bloqueig 
del TramBesòs al seu pas per Sant Roc 
per part d’una cinquantena de veïns de la 
zona sud a finals del mes de gener. Asse-
guraven aleshores que unes dues-centes 
famílies al conjunt de blocs de pisos del 
carrer Alfons XII patien talls en el submi-
nistrament elèctric. 

vern local i Endesa mantenen una relació 
fluïda i han arribat a la conclusió que, 
efectivament, caldrà mirar cas per cas. La 
companyia elèctrica es compromet que 
les famílies que es donin d’alta, és a dir, 
que tinguin comptador, i no puguin pagar 
tindran garantida la llum. L’Ajuntament 
de Badalona articularà el circuït necessa-
ri per regularitzar la situació dels veïns 
afectats i tramitar el bo social si s’escau. 
En aquest sentit, el govern badaloní  diu 
que durant el 2017 ja va gestionar més de 
1100 situacions per evitar el tall de sub-
ministrament de famílies ateses pels ser-
veis socials. La Plataforma Sant Roc Som 
Badalona espera que la gestió de la crisi 
no es quedi aquí, i que es faci una feina 
per informar als ciutadans de les mesures 
per estalviar energia. 

3
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La protesta pot provocar afectacions en equipaments públics com escoles o hospitals

Els sindicats CCOO i UGT han 
anunciat cinc dies de vaga al 
sector de la neteja d’edificis i lo-
cals municipals de Catalunya per 
als dies 8 de març, 4 i 5 d’abril 
i 14 i 15 de maig. Les aturades 
seran de 24 hores. Unes 70 mil 
persones estan convocades a la 
primera aturada coincidint amb 
la protesta femenina, ja que un 
80% dels treballadors del sec-
tor són dones. Aquesta vaga 
afectarà edificis com hospitals, 
biblioteques i instituts. Les dues 
formacions sindicals lamenten 
que “després d’un any de nego-
ciacions” no s’ha pogut arribar 

El sector de la neteja d’edificis convoca cinc dies 
de vaga per obtenir un increment digne del salari

a cap acord “a causa de la in-
transigència de la patronal del 
sector”. Els principals punts de 
desacord, segons descriuen els 
sindicats en un comunicat con-
junt, són l’increment i la revisió 
salarial, l’antiguitat, la classifi-
cació professional i els permi-
sos. CCOO i UGT rebutgen “de 
manera contundent” els plante-
jaments de la patronal i afirmen 
que no consentiran que es perdi 
ni poder adquisitiu ni drets.
Des dels sindicats preveuen 
continuar amb les vagues fins 
que es produexi un increment 
digne del salari. Foto: ABC

El Dimoni de les Festes de Maig 2018 
serà votat per tots els badalonins
Per primera vegada els ciutadans decidiran el disseny guanyador del dimoni

Per primera vegada els badalonins 
podran decidir el disseny del di-
moni que cremarà la nit de Sant 
Anastasi (10 de maig) a la platja 
dels Pescadors. El jurat del 20è 
concurs Crema’l Tu! Premi de Dis-
seny del Dimoni de Badalona ha 
decidit aquest any obrir a consulta 
popular la decisió final del disseny 
guanyador amb la voluntat de fo-
mentar la participació ciutadana. 
El dilluns, persones vinculades al 
món de cultura, disseny i comu-
nicació va escollir-ne tres d’entre 
89 segons els criteris de qualitat 

artística, contingut al·legòric i ca-
pacitat de construcció, i aquests 
es penjaran a la plataforma di-
gital Decidim Badalona. Ara els 
finalistes es sotmetran a votació 
popular. Tots tres segueixen una 
temàtica reivindicativa i porten 
per nom: Justícia Endimoniada, el 
Dimoni Mentícies i el Dimoni que 
va cridar llibertat. Durant una set-
mana i fins diumenge 4 de març 
els ciutadans empadronats i ma-
jors de 12 anys poden emetre el 
seu vot a través del web decidim.
badalona.cat.  

La vaga feminista del 8 de març va ser subscrita per tots els partits menys PP i C’s

Nova comissió per actualitzar l’ordenança 
de circulació a la ciutat de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Ba-
dalona va aprovar en la sessió 
ordinària celebrada el dimarts 
27 de febrer la creació d’una co-
missió d’estudi per a la redacció 

Foto: Ajuntament

Foto: Ajuntament

del projecte d’Ordenança gene-
ral de circulació de vehicles. 
Aquesta comissió, formada per 
representants de tots els grups 
municipals, serà l’encarregada 

d’actualitzar l’ordenança de cir-
culació de l’Ajuntament de Ba-
dalona. La modificació que ara 
es planteja donarà resposta als 
nous models de mobilitat, regu-
lant temes com la zona verda , 
el car sharing (lloguer de vehi-
cles compartits), el park&ride 
(aparcaments per estacionar 
el vehicle i agafar el transport 
públic), o la regulació de les 
zones de càrrega i descàrrega, 
entre altres. Altres mocions que 
es van aprovar en aquest ple 
municipal van ser-ne dues refe-
rents a la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones. La prime-
ra, proposada pels grups mu-
nicipals de Guanyem Badalona 
en Comú, ERC Avancem – Mes, 
ICV-EUiA i PSC, tenia com a 
objectiu donar suport i adhesió 
a la vaga feminista del pròxim 
8 de març i va ser subscrita per 

totes les formacions menys per 
Ciutadans i PP. Aquests últims 
van considerar que la vaga 
hauria de poder ser secundada 

tant per homes com per dones, 
motiu pel qual van fer la seva 
pròpia moció que també va ser  
aprovada amb menys vots. 

EL PSC DESTINARÀ PART DEL SEU SOU A LA 
FEDERACIÓ DE DONES

Els regidors del PSC van 
anunciar en el Ple que, per 
mostrar el seu rebuig cap a 
les desigualtats entre sexes, 

destinaran part del seu sou a la 
Federació de Dones per ajudar 
al col·lectiu de dones en situació 
vulnerable.
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Declarat culpable d’assassinat amb traïdoria 
el membre del clan gitano dels “pelúos” jut-
jat a l’Audiència de Barcelona per apunyalar 
mortalment un membre dels “baltasares” el 
gener de 2016 en un bar musical del Port 
Olímpic. També han estat declarats culpa-
bles de lesions els altres dos acusats. L’as-
sassinat va provocar una disputa entre els 
clans gitanos i, en conseqüència, centenars 
de “pelúos” van haver d’abandonar els seus 
domicilis de Badalona, Barcelona, Sant 
Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet 
per por a represàlies. 
Arran d’aquesta decisió, la fiscalia ha man-
tingut les seves peticions de pena, 22 anys 
per a l’acusat d’assassinat, de qui ha recor-
dat que va anar a la discoteca amb un ga-
nivet, i 5 pel de lesions greus, a més d’una 
multa de 1.350 euros per l’acusat de lesions 
lleus. Considera també que el principal 
acusat va actuar de manera “gratuïta”, amb 
l’ajuda d’altres membres del seu clan i amb 
l’agreujant que la víctima és de la mateixa 
ètnia i eren veïns.

Condemna de 
22 anys per el 
membre dels 
‘pelúos’Està previst que les obres s’iniciïn aquest mes de desembre

Pren forma el nou Institut Ventura Gassol, 
que estarà ubicat al barri de Montigalà

A finals d’any s’iniciaran les obres de 
l’Institut Ventura Gassol. Està previst que 
el curs lectiu del 2020-2021, els alumnes 
estiguin instal·lats al nou edifici situat la 
Plaça Moreno Mauricio de Montigalà, al 
solar adjecent a l’ecola municipal Uni Dori 
i a l’Escola Montigalà. El claustre i els re-
presentants de l’Associació de Pares i Ma-
res d’Alumnes (AMPA) de l’Institut Ventura 
Gassol del barri de Montigalà ja coneixen 
el projecte executiu del nou centre.
Els mapes arquitectònics mostren que 
l’institut ocuparà 5.640m2 i disposarà de 
tres plantes amb tots els equipaments 
necessaris, entre d’altres, laboratoris i un 
espai polivalent.
La inversió feta per la Generalitat de Cata-
lunya serà d’uns 7 milions i mig d’euros i 
donaria resposta a una reivindicació exis-
tent des del 1997. Des de les AMPES i la 
direcció asseguren, però, que es prenen 
les notícies amb cautela per no empor-
tar-se desil·lusions.
El Departament d’Ensenyament i l’Ajunta-Institut Ventura Gassol

NOU EQUIPAMENT AL BARRI 
DE MONTIGALÀ PER ALS 
MÉS PETITS

El barri de Montigalà disposarà d’una 
escola bressol municipal el proper curs 
2019-2020. El centre comptarà amb 
més d’un centenar de places. Aquest 
nou equipament està previst al Pla d’es-
coles Bressol, que també insta a cons-
truir dos centres més a Llefià i Progrés.

ment de Badalona també han arribat a un 
consens respecte a l’espai on s’ubicarà 
provisionalment l’Institut Ca l’Arnús. Els 
mòduls s’instal·laran dins el parc de Can 
Solei i Ca l’Arnús, a l’esplanada que es 
troba a la part del davant de l’Escola Lola 
Anglada. Es preveu que aquest estiu es pu-
guin instal·lar els quatre primers mòduls, 
per alliberar els espais que ara ocupen els 
alumnes de 1r d’ESO dins l’Escola Lola 
Anglada

La Serralada de Marina va quedar emblanquinada

La nevada que estava prevista a la ciutat de 
Badalona ha afectat, principalment, a la Se-
rralada de Marina, que va quedar tenyida de 
blanc. La neu va caure de forma constant 
però amb molt poca intensitat durant tot el 
dimarts. Davant les condicions meteorolò-
giques, des de l’Ajuntament de Badalona es 
va activar Pla d’Emergències municipal en 
fase d’alerta. El consistori va mobilitzar el 
personal i els mitjans de les diferents àrees 
per fer front a les possibles afectacions en  
infraestructures i serveis de la ciutat. També 
es van extremar precaucions i es va repar-
tir sal a les carreteres properes a l’Hospital 
Germans Trias i Pujol.
Alguns barris com Nova Lloreda, Bufalà i 
Montigalà també van veure algun floc i els 
més petits van poder jugar i tocar la neu. 
Fins a finals d’aquesta setmana també se-
gueix activat el dispositiu de l’Operació 
Fred. Es tracta del protocol a seguir per a 
que les persones sense sostre puguin uti-

Nevada feble a la majoria 
de barris de la ciutat

litzar les instal·lacions de Folre. Els interes-
sats poden adreçar-se directament a l’entitat 
del carrer Arnús número 64 de Badalona. 
També s’apofita i es fa una crida a la ciuta-

dania perquè estiguin atents i truquin al te-
lèfon 93 483 29 01 per tal d’alertar d’aquells 
casos que es vegin persones sense sotre en 
èpoques de baixes temperatures.

Foto: Laia Martínez

El Centre Cultural de l’Escorxador acollirà 
aquest divendres dia 2 de març la 6ª edi-
ció de la Fira de l’Ensenyament. En aques-
ta ocasió es farà en un sol dia a causa de 
l’onada de fred que ha impedit l’arribada 
dels subministraments necessaris per ins-
tal·lar alguns stands en el recinte. La Fira 
permet als més joves conèixer l’oferta edu-
cativa i acadèmica que hi ha tant a Badalona 
com als municipis propers. Els assistents 
podran trobar-hi un total de 54 expositors 
de diferents centres educatius, xerrades on 
s’explicaran amb més detalls els estudis a 
cicles formatius, estudis superiors o a ba-
txillerat, activitats com concerts i desfilades 
de maquillatge. També tots aquells que vul-
guin comprovar el seu nivell d’idiomes o 
simplement practicar-los, tindran a la seva 
disposició un speaking cornen per debatre 
amb persones natives i també un human 
library per mantenir converses amb profes-
sionals en actiu

La Fira de 
l’Ensenyament 
es farà en un sol 
dia pel fred

 L’acte tenia per lema “Protegim el model d’escola catalana”

Més d’un centenar de badalonins es van 
aplegar dimecres a la tarda a la Plaça de 
la Vila per sumar-se a la concentració con-
vocada per Som Escola i així defensar el 
model educatiu d’escola catalana, democrà-
tica i cohesionadora. Des de la Plataforma 
Badalona es Mou asseguren que caldria 
parlar d’inversió i no d’immersió en el sec-
tor educatiu. També afirmen que s’hauria 
de reforçar l’ampli consens i el compromís 
amb la immersió lingüística com a eina de 
cohesió social i igualtat d’oportunitats. Els 
organitzadors es lamenten que a dia d’avui 
encara s’hagin de fer aquestes concentra-
cions, ja que defensen que, aquest model va 
ser implantat fa 40 anys i sempre ha donat 
bons resultats.
Des de Som Escola fan una crida perquè el 
conjunt de la societat faci seu aquest pa-
trimoni que és el model educatiu català, i 
que es comprometi a consolidar-lo, a prote-
gir-lo i contribuir a la seva millora. 
També a Santa Coloma de Gramenet les 
alcaldesses Dolors Sabater, Núria Parlón o 

Concentració de Som Escola a favor 
de la immersió lingüística

Ada Colau van voler expressar que el model 
educatiu català és un model d’èxit lingüístic 
i de cohesió social. L’alcaldessa de Badalo-
na, va denunciar el moment d’amenaça, que 

considera es viu en aquest moment, i que 
atempta contra la democràcia. Va assegurar 
que no es pot permetre la supressió del mo-
del públic d’escola catalana.

Foto: Marta Grífols
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Aquesta iniciativa se suma a d’altres ciutats espanyoles i europees com Bilbao i Vigo

L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
ha posat en marxa una prova pilot 
que consisteix en efectuar parades 
intermèdies a demanda de dones i 
menors als NitBus de les línies N9 
als municipis de Montgat i Tiana, 
i N1 al polígon de Zona Franca. El 
servei va entrar en funcionament 
el passat 24 de febrer i, d’aquesta 
manera, es sumen a la iniciativa 
aplicada per altres ciutats espan-
yoles i europees.
L’objectiu és que els col·lectius 
beneficiaris, molt especialment 
les dones, puguin demanar al 
conductor del bus baixar en un 
punt del recorregut més proper a 
casa per caminar el menor temps 
possible soles. La dona o menor 
haurà d’avisar 
al conductor del lloc aproximat on 
es vol fer la parada, encara que 
no sigui una parada programada 

El Nitbus provarà les parades intermèdies per a 
dones i menors per reduir la inseguretat

a la línia nocturna. A continuació 
el conductor decidirà el lloc més 
segur per aturar-se, dins de la ruta 
oficial de la línia. Fora de parades, 
només es permetrà baixar per la 
porta del davant, en trams urbans i 
quan el vehicle pugui aturar ados-
sat a la vorera o sobre passos de 
vianants.

Percepció de la seguretat
Durant el primer semestre del 
2017, l’AMB va realitzar una en-
questa a 1.300 persones sobre 
la seva percepció de la segure-
tat. Tot i ser una percepció cla-
rament minoritària, el 5,8% dels 
usuaris diürns i el 12,6% dels 
nocturns tenen alguna sensa-
ció d’inseguretat. En el cas dels 
nocturns, s’incrementa fins al 
17,4% entre les dones i fins al 
24,3% per als menors de 21 anys.

Foto: Àlex Garcia-La Vanguardia
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Amb una fira d’entitats i activitats a la plaça de la VilaUna manifestació recorrerà els carrers de Badalona el 8 de març

El passat dissabte, 24 de febrer, la plaça de 
la Vila es va omplir de tallers i projeccions 
de reportatges per celebrar el Dia de les 
Malalties Minoritàries, que es commemo-

Badalona commemora el 
Dia de les Malalties Minoritàries

La Federació de Dones se suma 
a la vaga feminista del 8M

ra anualment el 28 de febrer. Per primera 
vegada, diverses entitats que treballen en 
l’àmbit d’aquestes malalties van organitzar 
activitats al carrer per a donar a conèixer, 

conscienciar i fer visible aquesta realitat 
al conjunt de la ciutadania. La jornada 
portava el lema ‘Viu el dia de les malalties 
minoritàries en comunitat, on grans i petits 
van poder conèixer algunes de les pato-
logies i com les entitats, les institucions, 
els professionals i les famílies fan front a 
les diverses situacions. Com així també, 
conèixer els treballs de recerca que es fan 
des de centres com l’Hospital Germans 
Trias i Pujol o l’Institut Gutmann. Una 
mostra de balls de swing amb l’Associació 
Swing de Badalona va posar el punt final a 
la commemoració. 

Malalties minoritàries
Segons l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS), es consideren malalties minori-
tàries aquelles que tenen una baixa preva-
lença entre la població, tot i que l’Agència 
Europea de Medicament recull que hi ha 
prop de 8.000 d’aquestes malalties que po-
den afectar al voltant de 300.000 catalans i 
catalanes, segons el Departament de Salut.

Any rere any la Federació de Dones de Ba-
dalona, a través de la vintena de vocalies 
feministes d’entitats i grups de la ciutat, 
commemora el Dia Internacional de les Do-
nes. Enguany, el pròxim dijous 8 de març, 
la plaça de la Vila acollirà a les 17 hores 
una perfomance organitzada per la mateixa 
federació, i donarà pas a una manifestació 
que arrencarà a les 6 de la tarda i recorrerà 
el carrer de Francesc Layret, l’avinguda de 
Martí Pujol, els carrers d’Anselm Clavé de 
l’Alcalde Xifré, de Baldomer Solà, l’avingu-
da d’Alfons XIII, els carrers de Juan Vale-
ra, de Nàpols, de Provença i la plaça de la 
Dona, on finalment es llegirà un manifest. 
En aquest sentit, sota el lema ‘Si ens aturem 
totes, ho aturem tot!’, la Federació de Dones 
se suma a la primera vaga feminista de l’es-
tat espanyol i fa a una crida a no fer consum 
de les botigues i mercats, aturar dues hores 
la jornada laboral, els estudis i el voluntariat 
durant el llarg del dia 8 de març per posar fi 
a la discriminació laboral, econòmica i so-
cial de les dones.

Foto: Francesc Duran

Manifestació any 2017

En el marc del 50è aniversari del barri de 
Canyadó, s’enceta el Cicle de Conferències 
amb la col·laboració del Museu de Bada-
lona. La primera xerrada se celebrarà el 
pròxim dimecres 7 de març a les 19 hores, 
a càrrec de l’historiador i gestor patrimo-
nial, Abraham Giraldés, a la Biblioteca de 
Canyadó i Casagemes. Sota el nom de ‘Les 
Masies de Badalona’, ens oferirà un tast de 
la història d’algunes masies que han donat 
mom a barris com a Canyadó, Bufalà o Llo-
reda i unes altres que han desaparegut, com 
Can Ruti o Can Claris.

La sala d’actes del Centre Cívic La Salut 
serà l’escenari del 18è aniversari de l’As-
sociació Cultural Extremenya Zurbarán de 
Badalona, que se celebrarà aquest dissabte 
3 de març, a partir de les 18.30 hores. L’acte 
començarà amb un discurs de la presiden-
ta de l’entitat, Maria Angeles Pino, i de les 
autoritats presents, que donarà pas a les 
actuacions de la coral Zurbarán; la coral 
Raices de la Esperanza de l’Asociación Cul-
tural Rociera Andaluza Ciudad de Badalona; 
l’escola de dansa Tacón i Bordón, a càrrec 
de Raquel Alegría, i del transformista Nelly.

El barri de 
Canyadó inicia 
el Cicle de 
Conferències

18è aniversari 
de l’associació 
extremenya 
Zurbarán

Del 02/03 al 08/03/2018Núm. 604

Can Lloreda. / Domingo Ruiz
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Reconeguts il·lusionistes internacionals han actuat en quatre sessions d’una gala 

Els espectadors del XVIII Festival Interna-
cional de Màgia - Memorial Li Chang han 
premiat les aparicions i desaparicions, 
trucs amb foc i espases de la parella forma-
da pels espanyols Arkadio & Bella. Després 
de la seva sorprenent actuació, que ja ha 
recorregut bona part del món, el duet s’ha 
endut cap a casa l’estàtua del conill, que els 
atorga com a favorits del públic. 
El passat diumenge el Teatre Zorrilla es va 
omplir d’humor, música, màgia, històries i 
sorpreses. La gala va comptar amb l’ober-
tura de Felipe Mejías, un virtuós del dibuix 

amb sorra que va construir un relat galàctic. 
Mikael Szanyiel, amb formació de mim, va 
presentar un cantant d’òpera amb tota mena 
de problemes, des del micro al corbatí. Aa-
ron Crow va travessar amb la seva fletxa una 
poma i un anell que acollia a l’interior. Des-
prés va venir l’actuació del rus Iván Neche-
porenka amb un número molt conegut però 
tan singular que segueix impactant. La gala 
va acabar amb l’actuació dels guanyadors, 
el duo Arkadio i Bella. Al certamen encara li 
queden actuacions en biblioteques  i tallers 
per a mestres.

El Festival acabarà el proper diumenge 4 
de març amb la Gala Solidària al Teatre 
Blas Infante que consistirà en un especta-
cle amb mags aficionats. Els fons recaptats 
es destinen a Solidarimàgia, un grup que 

porta els espectacles de màgia pel món; ha 
portat espectacles al Senegal i a la Repú-
blica Dominicana, i en aquest cas els di-
ners recaptats seran per apropar la màgia 
a Haití. 

Foto: Marta Grífols

Quasi dues mil persones van gaudir de música en directe a l’Auditori

L’Auditori de Barcelona va acollir 
dimarts una nit plena de solida-
ritat i de música gospel en el se-
gon concert “Notes solidàries per 
Badalona”, promogut pel Grup 
Menarini. Més de 1.600 persones 
van poder gaudir de la música del 
Cor de Gòspel Sant Cugat. Els fons 
recaptats en l’esdeveniment aniran 
destinats als projectes de la Fun-
dació Ateneu Sant Roc i de la Fun-
dació Institut Guttmann, tots dos 
referents del treball social i sanitari 
de la ciutat de Badalona.
El Cor de Gospel Sant Cugat, di-
rigit per Erwyn Seerutton, va oferir 
un concert espectacular a través 
d’un repertori de composicions 
originals del gospel i espirituals 
negres, un programa vibrant i sin-
gular dissenyat amb motiu del seu 
desè aniversari. En aquesta ocasió, 
el públic assistent també va poder 
gaudir de l’actuació especial del 

cantant de afrosoul Emmanuel Pi 
D’job, artista internacional i fina-
lista del programa de televisió The 
Voice a França. Al llarg del concert, 
el Cor de Gòspel Sant Cugat i Em-
manuel Pi D’job van oferir versions 
de grans clàssics com The Storm 
is Passing Over, The Preacher o el 
clàssic Oh, Happy Day!
El General Manager Grup Menari-
ni, Salvador Pons, va declarar que 
“Badalona és la ciutat que acull 
la nostra seu des de fa més de 45 
anys i, com a empresa socialment 
responsable, organitzem aquest 
esdeveniment per donar a conèixer 
la feina que duen a terme aquestes 
entitats”. Tots els fons recaptats 
es destinaran als projectes socials 
i sanitaris que tant la Fundació 
Ateneu Sant Roc com la Fundació 
Institut Guttmann desenvolupen 
per millorar la qualitat de vida de 
les persones de Badalona. Foto: Grup Menarini

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ja balla al 
ritme de la Quinzena de la Dansa. Des del 
dijous 1 de març es pot gaudir d’espectacles 
com “Quadres d’una exposició” del Centre de 
Dansa de Catalunya o, fins i tot, exhibicions 
gratuïtes dins els vagons del metro de la línia 
L2 (Pompeu Fabra – Paral·lel). La compan-
yia de dansa Brodas Bros i els percussio-
nistes Brincadeira faran mostres de quinze 
minuts als viatgers. Altres actuacions que es 

La Quinzena de la Dansa 
apropa el ball a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona

podran veure a la ciutat són, el dia 9 de març, 
al Teatre Principal, la proposta del coreògraf 
Antonio Ruz “Double Bach”. I l’Escorxador 
, el dia 10, rebrà “Furinkaï Origami”, l’obra 
atrevida i delicada de la ballarina Satchie 
Noro que a partir de la dansa aèria mostra 
un diàleg entre el pes de la globalització i la 
industrializtació i el fràgil cos humà. Un total 
de 131 actuacions que apropen la dansa a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Foto: Núria Rodríguez

La màgia i les il·lusions omplen 
el Teatre Zorrilla durant tot el mes de febrer

Nit de gospel i clàssics en el segon concert 
de ‘Notes Solidàries per Badalona’
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Massa anys d’espera
Sembla que per fi el nou Institut Ventura Gassol 
serà una realitat. El claustre i els representants de 
l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA) ja 
coneixen el projecte executiu del nou centre i les 
obres començaran a finals d’any. Si no hi ha cap 
més endarreriment, i cal exigir que així sigui, el curs 
2020-2021 els alumnes ja estaran instal·lats al nou 
edifici situat la Plaça Moreno Mauricio de Monti-
galà. 
La noticia arriba després d’anys i anys d’espera. 

Una vella reivindicació que es remunta fins al 1997 i que 
ha trigat massa a concretar-se. El centre estava en els 
plans de la Generalitat des del 2010, tres anys després 
que l’Ajuntament cedís els terrenys de la plaça on s’ha 
de construir. Ni les crides de la comunitat educativa, que 
havia alçat la veu reiteradament, havien tingut resposta. 
La indignació va créixer després del petit incendi que es 
va produir l’any passat a l’actual edifici, que va obligar a 
aturar les classes durant una setmana. Un incident que 
va tornar a posar de manifest les greus mancances d’un 

EDITORIAL

edifici que, recordem-ho, en el seu dia va ser escola de 
primària i d’entrada no estava concebut com a centre 
de secundària.
 La construcció del nou institut, a més, és una neces-
sitat imperativa per poder donar resposta a les neces-
sitats educatives de la ciutat. Un estudi elaborat per la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares (FAMPA) 
alertava l’any passat que l’oferta de places escolars a 
secundària a Badalona serà insuficient en els propers 
anys i toca que les administracions es posin les piles.

Del 02/03 al 08/03/2018Núm. 604

Cuidem de la nostra gent gran

Badalona, un lloc ideal per viure

Badalona s’està convertint en una ciutat 
de referència per a aquelles persones 
que busquen un lloc on viure i fugen de 
l’aglomeració de les grans urbs. Busquen 
un racó on viure de forma tranquil·la  
sense allunyar-se, però, dels avantatges 
de la gran ciutat. La gran publicitat que 
han suposat entitats com la Penya, l’Anís 

del Mono, els èxits de la Mireia Belmon-
te i, segurament, el que és el principal 
atractiu, el Pont del Petroli, hi han aju-
dat. Protagonista en pel·lícules, anuncis 
i icona fotogràfica. Mai agrairem prou a 
Josep Valls la seva lluita i tenacitat en 
salvar el pont de la seva demolició, que 
va ser l’embrió per, posteriorment, crear 
un passeig marítim que recuperés una 
Badalona costanera. La seva estreta re-
lació amb el mar va potenciar un atractiu 
lloc per a gaudir de la nostra gastrono-
mia a les diferents guinguetes i restau-
rants i de passar una agradable estona 
amb els amics a la fresca prenent alguna 
cosa i amb unes vistes úniques.

Badalona segueix creixent. La nostra 
ciutat ha esdevingut lloc ideal per viure i 
les grues han tornat a la ciutat. Algunes 
zones, històricament oblidades, són ob-
jecte ara de projectes il·lusionants per a 
atraure a nous veïns que gaudeixin de la 
ciutat del micaco, el dimoni i el badiu.
La nostra ubicació ens permets tractar 
amb molts clients que direcció al tren, 
busquen una alternativa al seu habitat-
ge. Són moltes les persones, tan estran-
geres com d’aquí, que anhelen viure a 
Badalona. Coses que els badalonins no 
valorem, pel fet d’estar-ne ja acostumats, 
són molt ben vistes per aquells qui no ho 
coneixen. La gran diversitat cultural i de-

mogràfica de la ciutat atrau també a mol-
ta gent que, veient aquesta convivència, 
enyora una ciutat que creixi al voltant de 
la diversitat dels seus ciutadans.
No podem oblidar-nos tampoc de la 
nostra veïna Barcelona. Els escassos 
10 minuts que ens separen de la capi-
tal catalana és, sens dubte, un atractiu 
molt gran per a viure a Badalona. A Ba-
dalona es pot trobar aquell encant d’un 
poble sense perdre i deixar de banda els 
avantatges i característiques d’una gran 
ciutat. 
Són aquest conjunt d’elements els que 
fan de Badalona una ciutat única i tan 
difícil d’abandonar.

moments més àlgids de la crisi econò-
mica i que estableix un mínim de pujada 
anual del 0,25% i un màxim de l’IPC més 
el 0,5%, però que sempre s’ha mogut a 
la banda baixa. Des d’aleshores la pu-
jada sempre ha estat del 0,25%, el que 
ha provocat una evident pèrdua de poder 
adquisitiu entre els pensionistes. Una ve-
ritat incontestable per més que s’entesti 
a negar-la la ministra Fátima Báñez. “En 
los últimos cuatro años, los pensionistas 
sólo han perdido una décima de poder 
adquisitivo”, ha defensat fa uns dies sen-
se avergonyir-se. Tot plegat amb l’afegit 
d’una guardiola de les pensions que s’ha 
buidat durant l’etapa popular a la Moncloa 
i que la crisi i les retallades també han 

deixat molt tocat el finançament de les 
ajudes a la dependència, ara mateix abso-
lutament insuficient. 
No es pot amagar que arran de la crisi 
el sistema ha entrat en perill. I que des 
de fa temps molts experts avisen que no 
es podrà mantenir l’actual model de pen-
sions, pel creixent envelliment demogrà-
fic i  perquè els ingressos a la Seguretat 
Social han caigut i ho seguiran fent si no 
es capgira l’actual escenari de major pre-
carietat laboral. “Quan la senyora Fátima 
Báñez i altres membres del Govern diuen 
que les pensions són sostenibles, que el 
sistema de pensions és sostenible, el que 
no diuen mai —ni ho pregunta cap partit 
de l’oposició— és en quins imports es-

tan pensant i de quins imports estan par-
lant”, ha escrit aquesta mateixa setmana 
el professor Santiago Niño-Becerra en un 
article a “El Nacional”, on malauradament 
augura un increment de la taxa de pobre-
sa entre els pensionistes que ja s’ha co-
mençat a produir. 
Com a societat tenim el repte de trobar 
solucions i revertir aquesta situació.  
L’atenció envers els nostres avis per ga-
rantir-los una vida digna hauria d’estar al 
capdamunt de la llista de prioritats, amb 
polítiques globals més enllà de les pen-
sions, per oferir més i millors serveis. 
Malauradament, però, s’ha convertit en 
una altra de les víctimes de l’actual preca-
rització de l’Estat del Benestar.

El passat 22 de febrer milers de jubilats 
d’arreu de l’Estat van sortir al carrer en 
defensa d’unes pensions públiques dig-
nes i per carregar contra l’actual política 
del govern espanyol. La minsa revalorit-
zació que el PP  es va treure de la màni-
ga en l’última reforma de les pensions, 
l’any 2013, ha provocat estralls entre la 
gent gran. Una fórmula aprovada en els 

Jordi Creixell
Periodista

Juan Pedro Murillo
Gerente de Badalonallars
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NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER

1- Campazzo, Doncic, 
Heurtel
2- San Emeterio, Neal, 
Landesberg, Pònitka
3-Tavares, Shengeila 
Jordan, Pustovyi

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

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

Jornada 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
...............................................................................................................

14ºDiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  3.721,00

Equip  del DiariJoan Canals, patrimoni badaloní
Si Badalona és el bressol del bàsquet a Eu-
ropa és perquè hi ha gent, alguna anònima, 
que ha convertit l’esport de la cistella en 
una forma de vida de la ciutat. Un d’ells ha 
estat, sens dubte, Joan Canals. En Joanet. 
Ho ha tingut tot. Sobretot ADN Badalona: 
sorgit del Sant Josep i passant pel Círcol 
Catòlic i pel Joventut. També va ajudar a 
fer gran el Barça als anys 50 amb el mític 
Nino Buscató. I després va tornar a Ba-
dalona per convertir-se en un referent, en 

una llegenda i en marcar el camí de molts 
joves que van créixer a les seves ordres o 
al seu costat. Canals va fundar l’Escola de 
Bàsquet de la Penya, el segell distintiu del 
club verd-i-negre. Avui la família del bàs-
quet badaloní, català i espanyol perd un re-
ferent. Però un referent que per sempre és 
i serà patrimoni badaloní. Descansi en pau 
un savi del bàsquet de casa nostra, com 
ho va ser Pere Gol. Sense ells Badalona 
no seria el què és en el món del bàsquet.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET
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Josep Franch, davant Neno i Jordan en el partit de l’Olímpic. / D. Grau - CJB

Mor l’històric Joan Canals, impulsor
de l’Escola de Bàsquet del Joventut
El badaloní Joan Canals, històric exjuga-
dor del Sant Josep, la Penya i el Barça i 
que va ser el fundador i primer director de 
l’Escola de Bàsquet del Joventut, ens ha 
deixat a l’edat de 89 anys. 
Format al Sant Josep, Canals va fitxar pel 
Joventut el 1952 i amb la samarreta verd-
i-negra va conquerir dues copes d’Espan-

El Bar B-Sport Badalona, situat a l’espai 
de la zona VIP de l’Olímpic i gestionat per 
Butifarring, ja és una realitat. Neix amb l’ob-
jectiu de ser un nou punt de trobada dels 
seguidors verd-i-negres i, a més, és el nou 
accés a les pistes d’entrenament per al bàs-
quet base. El nou “Bar de la Penya” estarà 
obert tots els dies de la setmana.

Obre a l’Olímpic 
el nou “Bar de la 
Penya”

ya els anys 1953 i 1955. El 1956 va fitxar 
pel Barça i va formar part de l’equip blau-
grana que el 1959 va guanyar lliga i copa. 
Al club blaugrana va tenir un paper clau 
en la supervivència de la secció, que-
dant-se a l’equip quan el president Enric 
Llaudet va decidir prescindir del bàsquet 
professional. A més, va jugar 24 partits 

amb la selecció espanyola, amb la qual va 
jugar el Campionat d’Europa (1959) i va 
guanyar l’or als Jocs Mediterranis de Bar-
celona  del 1955.  Ja com a entrenador, 
va tornar a la Penya per dirigir l’equip la 
temporada 1961/62. Més tard va impul-
sar l’Escola de Bàsquet, sent-ne el primer 
director. 

Propera jornada

 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

LA PRÈVIA 21a Jornada ACB. Palacio Municipal de Deportes San Pablo, diumenge 4 de març a les 12.30h

Joc de supervivència   

LÓPEZ-AROSTEGUI

NICOLÁS LAPROVITTOLA

SERGI VIDAL

JEROME JORDAN TOMASZ GIELO

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

BETIS ENERGÍA PLUS 
Entrenador: Óscar Quintana

BLAKE SCHILB

MIKEL URIZ

LUKE NELSON

RYAN KELLY ODERAH ANOSIKE

Maalik Wayns. / D. Grau - CJB

Torna la lliga després de gaire-
bé tres setmanes i ho fa amb un 
partit cabdal per al futur immediat 
de la Penya. Sevilla serà l’escenari 
de la primera de les catorze finals 
que ha d’afrontar el conjunt verd-
i-negre, en un partit d’urgències 
compartides. Cuers de la lliga 
amb idèntic balanç (4-16), els dos 

equips s’estan jugant la supervi-
vència a l’ACB. 
A la primera volta la Penya es va 
imposar al Betis per 81-76, però 
des d’aquell partit han canviat 
moltes coses en els dos equips. A 
la Penya ja no hi són ni Mavra ni 
el tècnic Diego Ocampo i ha arribat 
Nicolás Laprovittola, mentre que el 

Betis també té nou entrenador, Ós-
car Quintana i ha fet un munt de 
canvis a la plantilla. Els darrers, 
les sortides de Donnie McGrath 
i Dontaye Draper i el fitxatge del 
base nord-americà Askia Booker, 
que prové de la G-League (De-
laware 87ers) i que podria debutar 
contra la Penya. Tampoc hi seran 

respecte del partit de Badalona 
Saúl Blanco o Nobel Boungou-Co-
lo, que va fer 19 punts a l’Olímpic. 
Carles Duran creu que, com ha 
passat a la Penya, les derrotes han 
anat minvant  “mentalment” el Be-
tis, però avisa del talent d’alguns 
dels seus homes: “Tenen jugadors 
molt determinants, fins i tot juga-

dors d’Eurolliga, i són un equip 
que físicament, si fa bé les coses, 
ens pot fer mal”. 
A la Penya el dubte és Patrick Ri-
chard, que arrossega problemes 
físics des del partit d’Andorra i no 
ha pogut entrenar amb normalutat. 
La baixa segura és la de Maalik 
Wayns, operat del genoll dret. 

 Maalik Wayns se sotmet a una artroscòpia al genoll dret i estarà un mes de baixa

Els internacionals tornen
sense ensurts de la segona finestra FIBA 

“La sensació és que tothom ha arribat bé, cosa 
que a la primera finestra FIBA no va passar”. 
Carles Duran confia que aquest cop l’èxode 
pels partits internacionals no afecti l’equip, 
malgrat que fins dimecres no va poder comptar 
amb els sis jugadors que van marxar. El darrer 
en arribar va ser Nicolás Laprovittola, que des-
prés del sotrac de l’Argentina contra l’Uruguai 
(83-88) va jugar dimarts contra el Paraguai. 
Aquest cop els argentins no van fallar (83-61) 

per guanyar-se el bitllet per a la segona fase 
de la classificació per al mundial 2019. Un 
bitllet que també ha assolit l’equip espanyol, 
amb Sergi Vidal i Xabi López-Arostegui, que 
va tombar Bielorrússia (82-84) i Montenegro 
(79-67). Tomasz Gielo, amb Polònia,  va tancar 
la segona finestra amb una victòria contra Ko-
sovo (90-62) i una derrota contra Hongria (64-
57). Per la seva banda, Simon Birgander, amb 
Suècia, va aconseguir el primer triomf, contra 

Turquia per 59-58, i va encaixar una nova de-
rrota, amb Ucraïna (77-66). Els suecs són úl-
tims del grup B. Neno Dimitrijevic (Macedònia) 
va guanyar Eslovàquia (87-74) en el camí cap a 
l’Eurobasket 2021.

Wayns, operat 
El base s’ha sotmès a una artroscòpia al Cen-
tre Mèdic Teknon, sota la supervisió del metge 
del club, el Dr. Nacho Muro, per solucionar els 
problemes que venia arrossegant al genoll dret. 
S’estarà aproximadament un mes de baixa. 
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Miquel Robusté: “A Olot vam veure que no podíem 
continuar d’aquella manera”

- Com es troba? La lesió ja és 
passat?
- Fa unes quantes setmanes que 
estic jugant i completant tots els 
partits. Em trobo molt bé i amb ga-
nes de seguir ajudant l’equip, que 
passa per una molt bona dinàmica.

- Sent que és un jugador im-
prescindible en aquest equip?
- Estic molt content de la confiança 
que m’han demostrat l’entrenador i 
el club. Agraeixo especialment que 
se’m volgués renovar aquest estiu, 
quan estava lesionat i m’acabaven 
d’operar. Per altra banda, em sem-
bla que tots som importants. La 
bona ratxa que estem passant ha 
coincidit amb el meu retorn, però 
es tracta d’aprofitar-la al màxim i 
seguir sumant.

- En tot cas, se’n sent espe-

cialment responsable?
- L’equip ha estat el més important. 
A Olot vam veure que no podíem 
continuar d’aquella manera i hem 
canviat. Ha estat important recu-
perar jugadors lesionats i també 

l’aportació dels fitxatges d’hivern. 
Hem tornat a tenir la solidesa de-
fensiva i la intensitat que ens falta-
va, en part per la competència que 
hi ha. A més, quan estàs en un bon 
moment tot t’acompanya: guanyes 

de penal, els rivals es fan gols en 
pròpia porta. Així i tot, crec que ens 
hem merescut guanyar tots aquests 
partits.

- Potser l’única cosa que falta 

és sentenciar...
- Si, hem tret el màxim rendiment 
als pocs gols que hem fet. Això és 
molt positiu, perquè vol dir que ens 
fan molt poques ocasions de gol 
i, al mateix temps, demostra que 
nosaltres no en fem. Si més no, 
que no tenim encert. Hem de corre-
gir-ho. Quan entri el primer gol, en 
seguiran entrant.

- L’objectiu no és cap altre que 
la salvació? L’afició escapula-
da té permís per somiar?
- Mirarem de salvar-nos al més 
aviat. Somiar? Sempre és bo fer-ho, 
però hem de ser realistes i recordar 
com de malament ho hem passat 
quan hem estat a prop del descens. 
Hem de mirar d’allargar aquesta 
bona ratxa i no abaixar la guàrdia, 
perquè els bons moments se’n van 
de la mateixa manera que venen.

El retorn de Miquel Robusté ha coincidit amb el millor moment de la temporada del Badalona. Des que l’experimentat defensa 
central ha tornat, recuperat de la lesió que va patir a l’octubre, els escapulats han encadenat quatre victòries i un empat.

Foto: Eloy Molina
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Cap a la quarta consecutiva

AT. BALEARSCF BADALONA
POSICIÓ 18è

14 Partits a fora G 3  E 3  P 8
Gols a fora Marcats 20 Rebuts 13
Entrenador Javier Mandiola, Manix.

POSICIÓ 10è
13 Partits a casa G 7  E 5  P 1

Gols a casa Marcats 17  Rebuts 8
Entrenador Manolo González.

Després d’un mes de febrer quasi perfec-
te, el Badalona encetarà març rebent l’At-
lètic Balears a l’Estadi, aquest diumenge a 
les dotze del migdia. Els jugadors de Ma-
nolo González han sumat tretze dels úl-
tims quinze punts disputats i han esborrat 
totalment els dubtes que havien generat 
fa només un mes i mig, quan van caure 
a Olot per 2-0 i van quedar perillosament 
a prop del descens. Ara el panorama és 
absolutament diferent: el Badalona, que 
està en disposició d’encadenar la quarta 
victòria consecutiva i suma cinc partits 
seguits sense encaixar, es troba molt 
lluny del pou. 
El rival de diumenge serà, com en les úl-
times tres jornades, un equip de la part 
baixa. No és, però, un equip construït 
per no baixar. Més aviat tot el contrari. 

De fet, la temporada passada va apartar 
el Badalona del play-off en l’última jor-
nada, una circumstància que envolta el 
duel d’aquest diumenge d’un cert aire de 
revenja. En tot cas, s’espera que l’Atlè-
tic Balears, que és avant-penúltim, a sis 
punts de la salvació, s’esforci al màxim 
per tal d’aferrar-se a la possibilitat d’evi-
tar el que, a hores d’ara, sembla inevita-
ble. A la banqueta del conjunt balearico hi 
seurà el tècnic Javier Mandiola, Manix, el 
tercer que dirigeix els mallorquins aquest 
curs, després de la sortida d’Armando De 
la Morena i d’Horacio Melgarejo.
Sergio Maestre tornarà a la convocatòria 
després de complir sanció i continuaran 
sense poder fer-ho els lesionats Adrià 
Parera, Adri Rivas, Aly Coulibaly i Marcel 
Serramitja.

Foto: Eloy Molina
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PEÑA DEPORTIVA  -  BADALONA

Resultats 27 a Jornada

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

  Equip PTS GF GC

 1. Mallorca 57 38 16
 2. Vila-real B 48 36 20
 3. Elx 44 40 24
 4. Cornellà 44 38 29
 5. Lleida 41 29 23
 6. Ontinyent 41 24 25
 7. València B 38 45 34
 8. Hércules 38 29 22
 9. At. Saguntí 38 31 31
 10. Badalona 37 25 27
 11. Sabadell 34 24 23
 12. Alcoià 34 21 22
13. Ebro 33 22 27
 14. Olot 30 24 27
 15. Peralada 30 25 31
 16. Formentera 30 18 29
 17. Llagostera 29 20 28
 18. At. Balears 24 22 31
 19. Peña Deportiva 24 18 30
 20. Dep. Aragón 13 23 53

Classificació

Peña Deportiva: Imanol, Marcos (Rueda, 62’), 
Cendrós, Borja, Pomar, Marc, Polanco, Salinas 
(Gorriz, 79’), Guillermo, Bernal, Rosa (Javi Ga-
llardo, 62’).  

Badalona: Morales, Albarran, Robusté, Moya-
no, Héctor Camps; Vega (Joel Cañaveras, 77’), 
Segura; Simon, Rubén Sánchez, Rufo (Enri, 54); 
Néstor Querol (Toni Lao, 81’).

Gols:  0-1 Marcos, en pròpia porta (38’).

Àrbitre: Rafael Sánchez López. T.G: Salinas, del 
Peña Deportiva. Rufo, Segura i Enri, del Badalo-
na. Cendrós va veure dues grogues, la segona en 
el minut 75, i va ser expulsat.

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

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

Propera jornada

Del 02/03 al 08/03/2018Núm. 604

L’Igualada atura el gran trajecte 
del Seagull a Les Comes (2-1)
El plantejament defensiu del conjunt local va dificultar el joc habitual de les ‘gavines’

Foto: M. Expósito

Tard o d’hora, algú havia de po-
sar punt final a la gran ratxa del 
Seagull a Segona. Després de 
sis triomfs seguits, el conjunt de 

Jordi Ferrón visitava Les Comes. 
45 minuts abans, el Collerense 
havia empatat contra l’Espanyol 
B a la Dani Jarque i era una opor-

tunitat única per distanciar-se en-
cara més de les balears a la taula, 
principal perseguidor de les ga-
vines a la taula. Malauradament, 

aquesta suma no s’ha confirmat 
i les badalonines van perdre per 
la mínima contra l’Igualada (2-
1). El plantejament defensiu del 
conjunt local va dificultar el joc 
habitual de les ‘gavines’ i va fer 
possible la victòria local gràcies 
als gols de Marina Salanova i Ju-
dit Pablos. El Seagull ha imposat 
el seu ritme amb la pilota però 
no generava ocasions. De fet, el 
Seagull no es va trobar còmode 
a la gespa.  «Han fet un molt bon 
partit, molt intel·ligent. Nosaltres 
no hem sabut contrarestar el seu 
joc».
El conjunt de l’Anoia es va mos-
trar molt ordenat en defensa i 
molt efectiu en atac, però sense 
moltes ocasions. El primer gol 
del partit va arribar al minut 42 

de les botes de Marina Salanova, 
amb un gran xut des de la zona 
de banquetes, mentre que el se-
gon va ser obra de Judit Pablos, 
ja a la segona meitat (60’) amb 
un xut des de pràcticament el 
mig del camp. Per la seva part, 
el Seagull, que només va aconse-
guir retallar distàncies a les aca-
balles del partit (87’) és conscient 
que les baixes a la zona ofensiva 
li estan passant factura. Recor-
dem que Serna, Morera i Yosse, 
la tripleta atacant del Seagull, són 
baixa per lesió i Ferrón ha de re-
ordenar jornada rere jornada les 
seves jugadores a la gespa.  
Tot i això, el seu equi és líder, em-
patat a punts (42) amb el Barça B 
i amb un dígit de marge respecte 
el Collerense. 
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Només l’equip de 2a ‘A’ va poder vèncer

El tennis de taula pot ser molt cruel i es va 
tornar a demostrar el passat cap de setmana 
amb quatre encontres que van acabar en el 
setè partit, el de desempat, el dels maleïts 

El Tennis Taula pateix 
una setmana tràgica als dobles

dobles per a molts. Només l’equip de 2a ‘A’ 
va poder vèncer el partit dels nervis, mentre 
que els dos equips de Preferent i el de 2a 
‘B’ van sucumbir. Derrota també a Divisió 

d’Honor, que presentava un equip amb l’in-
fantil Lloret per a foguejar-lo a la categoria, 
mentre que els rivals venien amb l’artilleria 
pesant: el local Roca, el consolidat Caymel 
i el flamant fitxatge indi Vishwakarma. Fer-
nàndez i Prados van sumar un valuós punt 
cadascú, però res van poder fer davant la 
rapidesa de l’indi. Blaus i vermells se situen 
a la zona tranquil·la de la taula. A Primera 
Estatal, tot i no jugar, la jornada va deixar 
la classificació encara més atapeïda, si és 
que era possible. El penúltim classificat, 
l’Almoster, va aconseguir derrotar l’Olesa 
(també als dobles) i deixa als Olesans amb 
5 victòries i a Vic, Badalona i Almoster amb 
4. Entre tots quatre equips hauran de sor-
tir-ne dos que perdin la categoria. A Prefe-
rent, la derrota als dobles del Tariq contra 
el 2n classificat, el Mataró, els deixa encara 
en primera posició, ja que badalonins i cap-
grossos empaten a punts, però amb l’avera-
ge favorable als blaus.

Foto: CTT Badalona

L’Associació de Veïns del Turó d’en Caritg 
ja té tot a punt per celebrar aquest diumen-
ge, 4 de març, la setena edició de la Cursa 
per les Malalties Minoritàries. Una prova 
solidària que estrena un nou recorregut a 
diferència de les anteriors edicions, ja que 
anteriorment sortia del barri de Sistrells i 
recorria el barri de La Salut. Enguany, a les 
9.45 hores sortirà la cursa de 10 quilòme-
tres des del passeig Marítim, davant de la 
Donzella i recorreran el carrer d’Eduard Ma-
ristany, el Port de Badalona, els carrers del 
Mar Jònica, del Mare Nostrum, d’Eduard 
Maristany, de Monturiol, d’Antoni Bori, 
rambla del Gorg, els carrers d’Indústria, de 
Sant Isidre, de Sant Joaquim, el passeig de 
la Rambla, el carrer Santa Madrona, riera de 
Canyadó i el passeig Marítim. A la mateixa 
hora sortirà la cursa de 5km, mentre que la 
caminada de 5km serà a les 10 del matí i 
les curses infantils de 400 i 700 metres a 
les 11 hores.

D’aquesta manera, el Rugby Club Badalona 
trenca la bona ratxa de dues victòries con-
secutives, després de rebre el passat diu-
menge al líder, el RC Mataró, a les pistes de 
Paco Àguila. Els Taurons van entrar al camp 
poc motivats i això va causar condemnar el 
partit i va arrossegar al Badalona a un resul-
tat desfavorable, tot i la remuntada i l’equi-
libri assolit en la segona part, gràcies als 
canvis de jugadors. Tot i així, els Taurons es 
mantenen a mitja taula de la lliga catalana i 
en el pròxim partit s’enfrontaran a l’Osona.

Nou recorregut 
de la Cursa per 
les Malalties 
Minoritàries

Els Taurons 
perden a casa 
davant el 
Mataró (15-28)Es van viure demostracions des de hip hop fins a jazz funk

Badalona acull el Campionat català 
de Fit Kid amb més de 245 ballarins

El passat cap de setmana, 24 i 25 de febrer, 
el Poliesportiu de Llefià va ser l’escenari 
de l’èxit del Campionat de Catalunya de Fit 
Kid en solitari, on més de 245 participants 
de totes les edats i categories de diverses 
ciutats barcelonines, tarragonines i giro-
nines, van realitzar demostracions en les 
modalitats de fantasia, dansa urbana, hip 
hop, jazz junk i dance show. El Fit Kid és un 
esport que va néixer l’any 1994 amb origen 
badaloní i que en els darrers anys ha auh-
mentat la participació i el nivell.  Badalona 
ha acollit en altres ocasions campionats 
espanyols i europeus d’aquest esport, on es 
treballa la coordinació amb el ball, la flexi-
bilitat i la força amb la finalitat d’equilibrar 
el teu propi cos i conèixer-se a si mateix. 
Entre els guanyadors, es troben Naia Re-
piso, Daniel Sánchez, Jana Estany, Carla 
Bertran a dance show; Claudia Montserrat 
a dansa urbana; Ona Ramos, Yaiza Martin 
i maria Arevalo a hip hop; Andrea Hernán-
dez, Veronica Folck, Francisco Peñas i Ve-
lasco González a jazz funk.Foto: TTFotos

Foto: RC Mataró
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El líder frena el Sant Josep; el Badalonès no aixeca 
el cap; el Natzaret, lidera Tercera
El Joventut Femení arrenca aquest cap de setmana la segona fase de Copa

Foto: M.E

El VIVE El Masnou fa la guitza al 
CB Coalci Sant Josep al centre 
parroquial i obliga al conjunt de 
Sergi Vives a començar de nou. 
El líder del grup C-A de Lliga EBA 
va superar els badalonins per un 
resultat final de 63 a 70. A la re-
presa, el Sant Josep li va retornar 
el cop (23-15) però la victòria 
no es va poder tancar contra el 
primer classificat. Will Truss 
va sumar 16 punts i 8 rebots. 

El Badalonès, no aixeca el cap
A Copa Catalunya, el Badalonès 
de Xavi Riera va patir la tercera 
ensopegada seguida contra el 
Reus a La Plana (69-72). Al ma-
teix grup, el Maristes Ademar de 
Lluís García no acaba de reac-
cionar i va caure davant l’Espa-
rraguera (59-68) . Al grup 2, el 

La derrota de 
la Minguella 
B ens notifica 
un relleu al tro 
de Tercera: el 
Natzaret, nou rei

A Segona, la Llefià va perdre 
contra el Neus (60-57) i el Círcol 
va superar el Ripollet (71-50).         
A Tercera, el Joventut B va sumar 

dos punts contra el Sant Cugat 
(46-59), el St Josep va deixar el 
seu segell a Tiana (53-62), la Lle-
fià B va claudicar a Barberà (54-
55), la Minguella B va batallar a 
Cabrera sense sort (56-52), el 
Natzaret B va guanyar l’Argento-
na (74-53) i el Círcol B no va do-
nar opcions al Ripollet (76-38).

Círcol Catòlic de Juli Jiménez va 
perdre versus Sant Quirze (60-65). 
A Primera Catalana, la Minguella 
va superar el Santjoanenc a Casa-
gemes (54-43). El Badalonès B va 
fregar el triomf contra el Bodegas a 
Segona (57-58). A Tercera, victòries 
de Sant Andreu Natzaret, Círcol, 
Llefià, ABB, Cultural i Sant Josep B 
versus Maristes B. La Minguella B, 
va caure i cedeix la primera posició.

La salvació, entre cella i cella
El Joventut Femení de Toni 
Madrid arrenca aquest dis-
sabte contra el Roser a La Pla-
na (19:30h) la segona fase 
de Copa amb 10 jornades 
claus per salvar la categoria. 
A Primera Catalana, el Natzaret 
segueix allunyant-se de les darre-
res posicions de la taula després 

de superar el Prat (52-59). Per la 
seva banda, la Minguella no re-
acciona i segueix jugant amb foc. 
Derrota 69-55 davant el St Just.   

El Pomar de 
Jorge Rincón va 
sumar un punt 
‘in extremis’ en 
un duel polèmic. 
Els badalonins 
segueixen 
lluitant per la 
salvació

La ‘Llefi’ fa un pas enrere; els pals condemnen 
el Lloreda; l’Àguila recupera la dinàmica

La Unificació Llefià havia de supe-
rar un repte majúscul en la seva 
visita a Mataró. El camp del Cen-
tenari de la capital de El Maresme 
és un escenari on pocs punts 
s’escapen en una temporada però 
el conjunt de Jordi Souto lluitaria 
per ser una excepció. Paco Ramos 
va avançar els badalonins quatre 
minuts després d’iniciar-se partit 
però la resposta local no va tri-
gar en arribar. El marcador es van 
mantenir igualat fins al final de la 
primera part. A la represa, però, el 
Mataró va capgirar el marcador i 
va deixar sense recompensa l’es-
forç de la ‘Llefi’. Amb aquesta de-
rrota, els de Badalona són vuitens 
a la taula amb 37 punts.

A Tercera Catalana, vam gaudir 
d’alegries i patiments. La victòria 

badalonina la vam celebrar preci-
sament a Mataró. El Young Talent 
va defensar la primera posició de 
la taula amb un triomf al camp de 
la Mataronesa. Antonio, José i 

Josué van donar els tres punts al 
conjunt de Parra. Per la seva part, 
el Lloreda no va poder tancar la 
jornada en segona posició des-
prés de perdre contra el Singuer-

lín. Els de Rodríguez van xutar dos 
cops al pal durant el primer temps 
però els visitants es van avançar 
abans d’arribart al descans (0-1).
D’altra banda, el Pere Gol d’Ortega 

va sumar un meritori punt al camp 
de l’Arenys amb dianes de Víctor 
i una altra en pròpia porta (2-2). 
Malauradament, el Pomar de Rin-
cón va treure poc profit de la seva 
visita a Pla d’En Boet. Els locals es 
van avançar amb un mà a mà però 
Albert i el nou fitxatge badaloní 
Otto van capgirar el marcador. El 
Pomar va jugar amb 10 homes el 
segon temps per una injusta ex-
pulsió d’Alexis i posterior penal 
que atura Rubén. El Boet remunta 
amb un fora de joc i a més a més 
el Pomar tanca el partit amb 8 ho-
mes però Otto salva un empat al 
darrer minut (3-3).
A Quarta, l’Àguila va superar el 
Bellvitge B (0-2), el Sistrells va 
caure contra La Salle (3-5) i el Bu-
falà va desaprofitar un 2-0 a favor 
davant el Turó Peira (2-5).

El Lloreda de Carlos Rodríguez no va poder tancar la jornada en segona posició

Foto: Manel Expósito
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Si sents el teu to vital una mica baix, revisa si descanses 
prou. Les estones en solitud et poden ajudar a trobar-te 
i a relaxar-te. Si ho aprofites, en sortiràs renovat.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Tenies al cap un viatge que potser s’ha desmuntat. No 
descartis una sortida propera per desfogar-te una mica. 
Vindran altres oportunitats. Aprofita el bon moment la-
boral.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Prendre decisions no sempre és fàcil però potser hauràs 
de definir-te en algun assumpte sentimental. Vols millo-
rar alguns hàbits de salut i ara és moment d’enfocar-s’hi.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Algú et pot estar vigilant des del silenci. Sembla que 
aixeques passions i et pots trobar dient que no a algú 
amb pretensions. Aprofita per posar límits a qui ho ne-
cessiti.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
El contacte amb la terra et pot asserenar els ànims, so-
bretot si et sents un xic més neguitós del que és normal. 
Passejar pel bosc, el camp o les muntanyes t’anirà molt 
bé.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
La paraula del moment és: organització. Si aconse-
gueixes posar fil a l’agulla i estructurar millor el teu 
temps lliure, veuràs com en poc temps les coses es 
posen a lloc.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Les qüestions relatives als fills es posen de manifest. El 
que estava a mitges pot demanar que s’hi posi solució. 
Interès en el joc i l’esbarjo. No tot és treballar.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El ressentiment no és bon company. Treu el costat més 
amigable per apropar posicions i si no pots, opta per 
l’altre vessant, deixa fluir i posa energia en altres coses.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Si vols canvis profunds, hauràs de posar-t’hi. Pots haver 
patit alguna decepció en el terreny de l’amistat i ara et 
costa més confiar. És lògic, però no tothom és igual.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Pots rebre alguna alegria dins l’àmbit familiar. Sempre 
és bon moment per agrair als qui t’han ajudat i ara en 
tindràs més d’una oportunitat. Algunes celebracions o 
festes.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Pots veure’t plantejant-te si estàs en el camí adequat, si 
no hauries de fer un canvi de rumb. Valora el que tens 
i el que has de deixar enrere si vols un nou comença-
ment.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Inspiració i idees genials poden venir a la teva ment ara. 
Però compte a separar el que et convé i el que no. Et 
projectes en clau de futur i deixes algunes pors enrere.

Sudokus

Solucions
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