
El lloguer es 
dispara i ofega 
Badalona

En només quatre anys, 
el preu del lloguer a la 
ciutat ha pujat un 15%

Ex
em

pl
ar

 g
ra

tu
ït

Nú
m

. 6
05

  -
 0

9/
03

 a
l 1

5/
03

/2
01

8



Carles Tornero / Montse López - redaccio@diaridebadalona.com Carles Tornero / Montse López - redaccio@diaridebadalona.comREPORTATGE REPORTATGE2 3Del 09/03 al 15/03/2018Núm. 605

Potser les xifres no són tan alarmants com les 
que donen els portals immobiliaris, però  el 
preu del lloguer a ciutats com Badalona és pre-
ocupant. Segons Habitaclia, el preu del lloguer 
ha pujat un 24% interanual a la nostra ciutat. 
Les dades fetes públiques recentment en el 
primer informe del nou Observatori Metropo-
lità de l’Habitatge (O-HB), però, xifren en prop 
d’un 9% l’augment de 2016 a 2017. Ara bé, si 
es mira en perspectiva, des de l’any 2014, el 
preu del lloguer ha pujat quasi un 15%, pas-
sant d’uns 538 de mitjana mensuals a uns 618 
durant el 2017. A Badalona, el nombre de llo-
guers va arribar al seu màxim al 2013, en plena 
crisi econòmica, amb uns 16’31 lloguers per 
cada 1000 habitants. La xifra va baixar l’any se-

La pujada del lloguer 
asfixia els inquilins 
de Badalona 
La pressió a Barcelona dispara els lloguers de 
Badalona en un 15% en només 4 anys 

güent, el 2014, per tornar a pujar cada any. Al 
2017, ja es van registrar uns 15’38 contractes 
de lloguer per miler d’habitants. 

La pressió de Barcelona
La principal causa d’aquesta pujada és la si-
tuació que es viu a Barcelona. A la capital, en 
alguns barris el preu ha pujat fins a un 24% 
respecte el 2016, fet que obliga molts dels 
veïns a deixar casa seva per no poder assumir 
la despesa. És un fenomen que ara es coneix 
com a gentrificació i que no provoca una 
altra cosa que l’èxode dels barcelonins que, 
en molts casos, s’han de buscar una nova 
casa fora de la ciutat comtal en municipis 
on el lloguer encara és una mica més baix, 
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com és el cas de Badalona.  Prop d’un 23% 
dels barcelonins que s’han canviat de pis ho 
han hagut fer fora de Barcelona. Un altre fe-
nomen associat, i que ja s’havia eradicat, és 
el relloguer d’habitacions per no poder tenir 
un habitatge sencer. La presidenta de l’O-HB, 
Carme Trilla ho té clar: “si els propietaris se-
gueixen amb preus tan alts, al final no troba-
ran demandants” i afegeix que s’ha arribat al 
“sostre de mercat” ja que els pisos “triguen 
en ser col·locats”. En els portals immobiliaris, 
però, els pisos inferiors als 600 euros que hi 
ha a Badalona duren dies anunciats. Alguns 
ni tan sols s’anuncien a internet perquè ja te-
nen llista d’espera. Per això, al maig de l’any 
passat, la preocupació dels inquilins, un 30% 

si no el poden assumir, hauran de marxar.  

Menys joves però més pobres
Els joves en edat d’emancipar-se (de 25 a 34 
anys) a Badalona ha passat de prop del 19 % 
al 2006 a un 12% al 2016, però ara són més 
pobres que aleshores. De fet, l’O-HB  alerta 
que prop d’un 40% dels habitants de ciutats 
com Badalona que viuen de lloguer dediquen 
més d’un 40% dels seus ingressos a l’habi-
tatge. O dit d’una altra manera, l’any 2017, a 
Badalona es necessita un sou de més de 2000 
euros per poder fer front al pagament d’un 
habitatge de lloguer de preu mitjà de mercat. 
Aquests salaris són lluny de ser la tònica ha-
bitual en una ciutat en què, segons les dades 
del mateix observatori, la xifra d’aturats de 
llarga durada arriba al 44% del total de des-
ocupats, 5 punts més que a d’altres ciutats 

com Barcelona o l’Hospitalet. A l’Àrea Metro-
politana, es calcula que prop de 300.000 per-
sones fan un sobreesforç per pagar el lloguer, 
una de les xifres més altes d’Europa. I més 
dades: el 74% dels desnonaments de l’Àrea 
Metropolitana han estat a causa dels impa-
gaments del lloguer.  Al final tot es redueix 
a l’oferta i la demanda. El mercat immobiliari 
ofereix uns preus que no poden pagar la ma-
joria de persones que busquen lloguer. De fet 
Trilla assegura que el lloguer ja suposa per 
a una família la mateixa despesa que un ha-
bitatge de compra amb pagaments pendents.

Lloguers assequibles, només als barris 
perifèrics
En els portals immobiliaris com Habitaclia, 
pràcticament no es troba cap pis inferior 
als 500 euros. A mesura que ens acostem 

al Centre el valor pot arribar als 1000 euros 
de mitjana. També són cars els barris de re-
cent construcció o en ple desenvolupament 
com Montigalà i el Gorg. A zones com La 
Salut o Llefià els preus ja poden rondar els 
700 euros tot i que hi ha més oferta on triar. 
Només en zones com La Pau o Sant Crist es 
pot trobar algun habitatge inferior a aquesta 
xifra. Ara bé,  les condicions dels habitatges 
poden variar molt segons la zona de Bada-
lona. Per posar un exemple, per 800 euros 
pots trobar un pis de pocs metres quadrats 
mentre que, pel mateix preu, pots tenir un 
pis amb tres habitacions, terrassa i ascensor 
en barris com Sant Roc o La Salut. El que 
posen en evidència aquests preus és que és 
molt difícil assumir a despesa sense com-
partir pis. Amb un sou mitjà avui en dia és 
impossible viure sol als barris del Districte 1. 

2

aproximadament a Barcelona, va donar lloc 
a la creació del Sindicat del Lloguer. Des 
d’aleshores, diversos badalonins també s’hi 
han adherit. Aquest sindicat ha iniciat la cam-
panya “ens quedem” per protegir els llogaters 
amenaçats per les pujades. 

El final dels contractes indefinits
Un dels problemes principals que tenen les 
persones que viuen de lloguer són els canvis 
legislatius que han provocat que els contrac-
tes indefinits s’hagin acabat. De manera que 
si al 1990 el 23% dels inquilins de l’Àrea 
Metropolitana tenien contractes indefinits, la 
xifra ha baixat al 2% al 2016.   Aquest maig, 
els últims contractes de lloguer de 5 anys 
seran història i  seran substituïts pels de 3. 
Molts inquilins que aleshores van llogar 
un pis veuran incrementat el preu a pagar i, 

Preu mitjà lloguer 
per barris Badalona
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El preu del lloguer a Terrassa és 100 euros més barat que a Badalona

Els badalonins es veuen obligats 
a marxar davant la manca d’oferta 

Cada vegada és més difícil trobar 
un jove que pugui emancipar-se 
anant a viure sol en un pis de 
lloguer. Compartir pis en ciutats 
com Badalona és més fàcil per 
diversos motius: per compar-
tir despeses però també perquè 
l’oferta de pisos que hi ha a la ciu-
tat corresponen a habitatges de 
dos o tres habitacions amb uns 
preus que una persona sola amb 
un sou mitjà no pot assumir. Se-
gons l’Observatori Metropolità de 
l’Habitatge, al 2017 la demanda 
dels llogaters estava en trobar un 
pis entre els 500 i els 700 euros 
mensuals mentre que la mitjana 
de l’oferta a l’àrea metropolitana 
–sense tenir en compte Barcelo-
na- es troba en els 800 euros. Si 
ens fixem en la capital catalana 
(com indica el gràfic) l’oferta ma-
joritària es troba per sobre dels 
mil euros mensuals mentre que la 

demanda més abundant se situa 
entre els 600 i els 800 euros. Això 
indica que els pisos disponibles 
són més difícils de col·locar i que 
els demandants d’habitatge no 
troben allò que necessiten o po-
den assumir. Tot i que ja hem citat 
que a Badalona hi ve a viure gent 
que no pot assumir els lloguers 
de Barcelona, la ciutat també veu 
com els seus habitants van mar-
xant a causa dels preus elevats 
i de la poca oferta de pisos. Un 
exemple és Terrassa que, segons 
l’Observatori, té un preu mitjà de 
lloguer de 509,28 euros mentre 
que a Badalona és de 618,27. A 
això, se suma la capacitat que té 
la ciutat del Vallès de continuar 
creixent mentre que a Badalona 
hi ha pocs terrenys on es pugui 
construir, tret del barri del Gorg i 
la zona del canal, actualment en 
desenvolupament. 

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

L’administració pública 
busca solucions als preus abusius
Proposa bonificar als que ofereixin preus raonables i ampliar els contractes

Davant d’aquest increment del 
preu del lloguer, principalment a 
la capital catalana però de retruc a 
ciutats com Badalona i altres mu-
nicipis de l’àrea metropolitana, la 
Generalitat va presentar el passat 
mes de juny l’índex de referència 
de preus del lloguer. Es tracta 
d’una eina que pretén fer saber als 
llogaters si paguen un preu mas-
sa alt pel pis on viuen. El govern 
català, i també els 27 ajuntaments 
que disposen d’aquesta eina, es-
peren frenar la pujada de preus 
tot i que no hi haurà sancions 
per als propietaris que fixin un 
lloguer per sobre de la mitjana 
recomanada. Aquestes són les 
reticències que provoca aquest 
índex en ciutats com Badalona. 

El govern veia amb bons ulls 
aquesta mesura però incidia en 
la necessitat dels canvis legisla-
tius que permetin als ajuntaments 
penalitzar aquests preus abusius. 
El que sí permetrà aquesta eina –
tot i que de moment és de caire 
informatiu- és bonificar amb re-
baixes en l’IBI, l’IRPF o l’impost 
de societats a aquelles persones 
que lloguin un pis a un preu per 
sota de l’índex de referència. Un 
altre dels propòsits de la Genera-
litat és tornar a ampliar la durada 
dels contractes i fer-los de cinc 
anys, enlloc de tres com està 
establert actualment. Mentre que 
les administracions públiques 
demanen que s’apliquin aquestes 
mesures, el sector immobiliari ho 

veu un retrocés ja que recorden 
que s’havien reduït els terminis 
dels contractes precisament per 
evitar situacions com ocupacions 
il·legals de pisos. L’índex del preu 
del lloguer se suma a la creació 
de l’Observatori Metropolità de 
l’Habitatge per evitar una nova 
bombolla immobiliària. El regidor 
de Badalona Democràtica, José 
Téllez, recomana no fer cas de les 
dades que ofereixen els portals 
immobiliaris sobre, per exem-
ple, la variació anual del preu del 
lloguer. “No són indicadors neu-
trals”, diu Téllez, “el sector im-
mobiliari encara vol inflar més el 
preu del lloguer a Badalona i arreu 
per continuar fent negoci amb les 
nostres vides”. 

Parc d’habitatge públic
Actualment Badalona només dispo-
sa de 3 pisos socials de titularitat 
municipal. Davant la dificultat de 
moltes famílies de poder pagar un 
lloguer, l’ajuntament ha decidit des-
tinar 8 milions d’euros –provinents 
del superàvit- a la creació d’un parc 
d’habitatge públic construint nous 
pisos. Tot i això, i davant l’emer-
gència habitacional, el govern mu-

UNA RADIOGRAFIA DE L’HABITATGE PER AJUDAR 
AL DISSENY DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES

L’Observatori Metropolità de 
l’Habitatge de Barcelona (O-HB) 
vol ser una eina de referència 
per a la ciutadania i per a les 
administracions. Hi formen 
part l’Ajuntament de Barcelona, 
l’AMB, la Diputació i la Genera-
litat i té com a objectiu analitzar 
i estudiar a fons la situació per 
dotar les administracions de tota 
aquella informació necessària 

per impulsar polítiques d’habi-
tatge. L’Observatori inclou dife-
rents indicadors que permeten 
conèixer els preus del lloguer 
de cada municipi en compa-
ració amb anys anteriors, com 
s’ha anat transformant el parc 
d’habitatge o aspectes sociode-
mogràfics com els moviments 
de la població o la situació 
econòmica dels habitants.

nicipal ha anunciat que la via més 
ràpida per resoldre la manca de 
pisos és comprar-ne de segona mà 
per destinar-los al lloguer social. 
Segons l’Observatori, Badalona té 
5,7 pisos buits per cada mil habi-
tants. “S’ha de trobar el mecanisme 
legal perquè no tenim competèn-
cies”, apunta la regidora de Serveis 
Socials, Agnès Rotger sobre la 
compra de pisos buits.

Construcció de pisos al barri del Gorg. / Montse López
Gràfic de l’oferta i la demanda del preu dels pisos. / O-HB

Presentació Observatori Metropolità de l’Habitatge. / Aj. Barcelona
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El lloguer, la nova bombolla
Quan encara estem patint els efectes de la bombolla 
immobiliària que va esclatar del tot ara fa uns 10 anys, 
l’increment exponencial dels preus de lloguer, que 
està afectant sobretot a les grans ciutats, s’ha convertit 
en una nova amenaça a l’hora d’accedir a l’habitatge. 
Els canvis socials i econòmics, així com la precarietat 
laboral i les condicions d’accés als préstecs banca-
ris, conseqüència de la crisi econòmica, han fet que 
milers de persones, especialment els joves, hagin 
d’optar necessàriament pel lloguer. Amb més deman-
da que oferta, la llei del mercat no falla i els preus 
pugen. I en aquest context el lloguer ha aparegut com 
una gran oportunitat de negoci: des de gent amb pa-

trimoni o estalviadors, que hi troben més rendibilitat que 
no pas en els dipòsits bancaris, fins a les grans empre-
ses o fons d’inversió. El fenomen té a Barcelona la seva 
màxima expressió, fruit també del “boom” turístic, fins i tot 
amb la compra d’edificis sencers per llogar, multiplicant el 
seu preu o reconvertint-los en pisos de lloguer turístic. La 
conseqüència, pujades desorbitades de preus i l’èxode de 
molts barcelonins que no poden fer front a la nova situació.  
Badalona, per la seva proximitat a la Ciutat Comtal, també 
ho està patint i des del 2014 el preu del lloguer a la ciutat 
ha pujat prop d’un 15%. Els joves cada cop ho tenen més 
complicat per emancipar-se i moltes famílies cada cop pas-
sen mes angúnies per poder fer front a uns preus que no 

EDITORIAL

paren de créixer (aquest 2017 van tornar a tocar sostre).
L’accés a l’habitatge digne és un dret i garantir-lo és mis-
sió de les nostres administracions. S’han promés i venut 
moltes actuacions municipals, com per exemple cons-
truir unes promocions de lloguer social, però la relitat és 
que Badalona només té 3 pisos de propietat municipal i 
cada dia que passa la ciutat perd l’oportunitat d’ampliar 
el seu parc d’habitatge. Tenint nosaltres preferència, els 
fons d’inversió ens estan guanyant la partida. 
La solució no és senzilla, però una administració té eines 
suficients per tallar de soca-rel les pràctiques abusives 
que s’estan convertint en una preocupant normalitat per 
a moltes famílies de Badalona.
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La calma i proximitat amb Barcelona són els principals motius

El Mobile World Congress ha tancat amb 
107.000 assistents i ha aconseguit su-
perar els dubtes de la seva continuïtat a 
Barcelona. Algunes de les principals no-
vetats que s’hi ha pogut veure han estat la 
presentació de l’últim model Samsung S9, 
un vehícle autònom BMW que es controla 
des del seient de darrera, un taxi volador o 
un emprovador digital amb pantalla tàctil.  
Una empresa badalonina, BadaWeb, ha 
pogut participar en el congrès de for-
ma directa. Sergi Solé, un dels membres 
directius, explica que fa dos anys van 
crear un nou producte, el BestFreeWifi.  
Amb aquest aconsegueixen que el WiFi 
gratuït de bars, restaurants o aero-
ports esdevinguin eines de màrqueting.  
Ja fa dues edicions que assisteixen al MWC 
per fer contactes i conèixer personalment 
alguns dels seus clients, que ja es tro-
ben a països com Mèxic, Xile o Uruguai.  
També altres empreses badaloni-
nes que es veuen afavorides per l’èxit 
del Mobile any rere any són les re-

El Mobile World Congress omple 
els hotels i carrers de Badalona

lacionades amb el sector hoteler.  
És el cas de Rafael Hoteles, que han tingut 
l’edifici ple d’empresaris, especialment, 
turcs i hindús. La tranquil·litat de la ciutat, 

la proximitat amb Barcelona, la connexió 
amb el transport públic i els preus assequi-
bles són els motius principals de l’alta de-
manda dels hotels de Badalona.

Foto: ABC

Aquesta fira ajudaria al petit comerç a treure’s el sobrant de la temporada

La Federació de comerciants de 
la ciutat està estudiant instal·lar 
un “Outlet Gegant” pròxima- 
ment. La diferència, d’altres fires 
que ja s’han muntat a Badalona, 
seria que en aquesta ocasió 
estaria oberta a tots els comer- 
ciants de la ciutat estiguin o no 
associats als diferents eixos de 
Badalona. Des de Badacentre, 
el seu president Cinto Gubern, 
ha explicat que s’està sondejant 
als comerciants poder organit-
zar la fira i que està tenint una 
gran acceptació. De moment, i 
en pocs dies, un bon nombre de 
botiguers badalonins s’han inte-
ressat per aquesta inicia- tiva. 
Segons Gubern, per tirar enda-
vant la iniciativa caldria tenir 
una cinquantena d’establiments 
interessats. Les diferents asso-
ciacions confien en que podrà 
tirar-se endavant. La Fira Outlet 

La Federació de Comerciants de Badalona 
estudia tirar endavant una gran fira outlet

de Badalona podria tenir una du-
ració inicial d’un cap de setmana 
i estaria oberta a tot tipus d’esta-
bliments, des de moda, calçats, 
complements. A la fira s’ofe-
ririen productes a preus molt 
competitius perquè ajudaria als 
comerços a treure’s l’stock de 
les botigues. La idea és fer-ho 
en un recinte cobert cosa que no 
faria patir pel temps. A més, la 
fira podria comptar amb diver-
ses activitats de dinamització 
infantil per animar als visitants. 
A més, la fira comptaria amb 
decoracions especials i ambient 
musical, entre altres iniciatives 
per ambientar l’espai. Els co-
merciants interessats en aquesta 
nova iniciativa comercial poden 
adreçar-se al president del seu 
eix comercial o bé contactar al 
següents telefons 933839493 · 
673 742 140. Foto: L’Ovella Negra

La brigada d’Espais Públics de l’Ajuntament 
ha començat la instal·lació de 37 nous bancs a 
les parades d’autobús més freqüentades de la 
ciutat que encara no en disposen i que tampoc 
tenen marquesina. Aquesta actuació es porta 
a terme, conjuntament amb la instal·lació de 
plataformes d’autobús amb la voluntat de 
potenciar i promoure l’ús del transport públic 
pels beneficis econòmics i mediambientals 
que té per a la ciutat davant la utilització del 
vehicle privat. La instal·lació d’aquests bancs, 
en els llocs on l’amplada de la vorera ho per-
met, es fa tenint en compte que un col·lectiu 
important de les persones usuàries del trans-
port públic són persones grans o amb dificul-
tats de mobilitat. Actualment a Badalona hi ha 
355 parades d’autobús, de les quals 168 ja 
disposen de marquesina. El regidor d’Espais 
Públics i Mobilitat de l’Ajuntament de Bada-
lona, Francesc Duran, ha declarat que “des 
del Govern de la ciutat seguim apostant pel 
transport públic.  Aquest 2018 també es crea-
ran nous carrils bus a la ciutat per garantir el 
compliment dels horaris previstos”.

Bancs 
a les 
parades 
d’autobús
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La Guàrdia Urbana de Badalona s’ha adhe-
rit a la campanya solidària «Pels Valents» 
per aconseguir fons per a l’ampliació d’un 
centre per a nens amb càncer de la Funda-
ció Sant Joan de Déu. Aquesta campanya 
s’anomena “escuts solidaris” i consisteix 
en la venda d’uns escuts brodats d’apa-
rença similar als oficials de la Policia Lo-
cal, que porta una cola termoadhesiva al 
dors, que permet fixar-lo a qualsevol peça 
de roba simplement passant-li la planxa.  
El cost d’aquest escut és de 4 euros i es pot 
adquirir a la mateixa comissaria de la Guàr-
dia Urbana i a un llistat d’establiments que 
trobareu al Facebook i twitter del cos poli-
cial. Òscar Parada, delegat del Sindicat de 
Funcionaris de la Policia, ha explicat que, 
en només deu dies s’han venut uns 700 
escuts i ja han realitzat una altra comanda 
de 1.000 per donar resposta a la ciutadania 
que els vol adquirir. Aquesta iniciativa es va 
iniciar a Caldes de Malavella i Sant Celoni i 
ara ja s’ha estès a una vintena de municipis 
de Catalunya.

Escuts 
brodats 
solidaris pels 
més valents Activitats, xerrades i tallers durant tot el cap de setmana

Badalona viurà aquest cap de setmana 
la vuitena edició de la fira Badaterra, cita 
temàtica basada en el consum sosteni-
ble i responsable, ecològic i solidari, que 

Torna la Fira de la bona alimentació i 
salut amb la 8ª edició de Badaterra

tindrà lloc a la plaça de Pompeu Fabra de 
Badalona els dies 9, 10 i 11 de març. La 
pastisseria vegana, aprendre a evitar el mal 
d’esquena, introducció al ioga o com apro-

fitar els aliments al màgic són algunes de 
les novetats de l’edició 2018. Badaterra ha 
superat el concepte tradicional de fira en el 
sentit de mercat per esdevenir un espai de 
debat i lleure gràcies a la programació con-
tinuada de tallers, xerrades i activitats i la 
suma de propostes gastronòmiques. Apren-
dre a fer pa, provar i experimentar amb olis 
essencials o showcookings són introduïts 
en aquesta edició per acostar la filoso-
fia d’uns hàbits de vida més saludables i 
molt populars últimament. La mostra gas-
tronòmica inclourà enguany la garrofa i els 
seus beneficis o les propietats del romaní.  
Badaterra combina el concepte del mer-
cat de productes ecològics i artesanals i 
li suma propostes formatives i de lleure 
familiar que permeten passar-hi la jornada 
sencera, tot aprenent de manera lúdica. 
Pots trobar la programació íntegra de l’edi-
ció de Badaterrra 2018, certamen organitzat 
per l’agència creativa Evident Events amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Badalona, 
a www.evidentevents.com/badaterra/

Foto: Badaterra
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300 persones van gaudir de l’actuació de flamencEn la 7a Cursa Benèfica per les Malalties Minoritàries

L’acte institucional per commemorar el Dia 
d’Andalusia, celebrat el passat dimecres 
28 de febrer, va aplegar unes 300 perso-
nes al Teatre Blas Infante. La celebració va 

‘Chicuelo’ celebra el 
Dia d’Andalusia al Teatre Blas Infante

Les entitats de La Salut fan córrer a 
700 atletes per una bona causa

comptar amb la participació d’una onzena 
d’entitats andaluses arrelades a la ciutat, 
l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, i 
l’actuació del guitarrista flamenc Juan Igna-

cio Gómez, més conegut artísticament com 
a ‘Chicuelo’. 
Com cada any, la ciutat ha volgut celebrar 
la riquesa d’una cultura de la qual prove-
nen 25.000 badalonins que van arribar a 
Badalona ara fa desenes d’anys. Entre les 
entitats, la presidenta del Cento Cultu-
ral Rociero Andaluz Nuestra Señora de la 
Esperanza, Loli Cañadas, assegura que 
“les noves generacions han de lluitar per 
preservar les tradicions andaluses perquè 
podrien estar en risc de perdre’s”. Per la 
seva part, l’alcaldessa va agrair a les asso-
ciacions andaluses, com per exemple, “per 
la seva lluita pels drets en els anys 80 i el 
seu treball diari que manté la flama d’una 
tradició que enriqueix a la ciutadania”.
La vetllada va comptar amb el cant d’Els 
Segadors, l’himne d’Andalusia i les ac-
tuacions del ‘Chicuelo’, acompanyat del 
cantaor Joaquín Gómez ‘El duende’, Carlos 
Caro al violí i Jacobo Sánchez a la percus-
sió, que van transportar els assistents als 
seus orígens.

L’Associació de Veïns del Turó d’en Caritg 
i l’Associació de Comerciants de La Salut 
Alta-Pau Piferrer van assolir el passat diu-

Foto: Ajuntament de Badalona

Foto: Hospital Germans Trias i Pujol

La Comissió de Cultura de Llefià convida 
aquest diumenge, 11 de març, a la Calçota-
da de Llefià a la plaça Trafalgar, posposada 
la passada setmana per causes meteorolò-
giques. En aquesta 26a edició es repartiran 
més de 3.000 calçots i es podran degustar 
al preu de 4,80 euros, que aniran acom-
panyats de pa, salsa romesco i botifarra. La 
festa anirà acompanyada de les actuacions 
de l’entitat gallega Agarimos d’alumnes de 
les escoles Rafael Casanova, Pere de Tera i 
Antoni Botey. A més, es lliurarà el premi al 
guanyador del concurs fotogràfic de la Rua 
de Carnestoltes 2018.

Maria Amaya, treballadora social en el 
barri de Pomar; Glòria Pérez, fundadora i 
directora (1992-2001) de la biblioteca Can 
Casacuberta, i Dolors Torrents, una bada-
lonina a qui se li va retirar el dret de sufra-
gi el 2005 quan va deixar de figurar al cens 
en modificar-se el grau de capacitat, són 
les guardonades amb el premi Trencant 
Invisibilitats, que el Consell Municipal de 
les Dones de Badalona ha lliurat aquest 
dimecres, 7 de març, durant l’acte institu-
cional amb motiu del Dia Internacional de 
les Dones, celebrat al Teatre Blas Infante. 
En la categoria de projectes han estat pre-
miats el centre d’acollida Can Banús, de la 
Fundació Acollida i Esperança, que dóna 
suport a persones afectades pel VIH; el 
projecte Formació, Acompanyament i Re-
lació de la Fundació Salut Alta, que ajuda 
a la integració sociocultural de les dones, 
i finalment a la Fundació Badalona Capaç, 
per lluitar contra l’exclusió de les dones 
amb discapacitat que pateixen en el món 
laboral.

Posposada la 
26a Calçotada 
de Llefià de la 
plaça Trafalgar

S’entreguen 
els premis 
Trencant 
Invisibilitats
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menge, 4 de març, l’èxit de participació en 
la setena edició de la Cursa Benèfica per les 
Malalties Minoritàries: més de 700 partici-

pants. La prova consistia en un circuit de 
10 quilòmetres, en el qual Josep Díaz va 
ser el primer en arribar a la meta després 
de 31 minuts i 33 segons; seguit de Sofian 
Haddouti (32:06) i Carlos Castillo (32:27). 
En la categroia feminina, Maite Rios va ser 
la campiona en 36 minuts i 39 segons, 
mentre que Alicia Kmak (41:47) i Carolina 
Montañana (42:25) van ocupar el segon 
i tercer lloc del podi, consecutivament. 
D’altra banda, Bilial Abarda va guanyar la 
prova dels 5km en un crono de 20 minuts 
i 51, per davant de Raúl Fernández (20:55) 
i David García (21:02). En el podi femení, 
la primera en travessar la meta va ser Síl-
via Domínguez en 23 minuts i 52 segons, 
seguida de Marta Llamas (24:39) i Maria 
Helena Gaeta (24:56). A més, la jornada 
solidària va comptar amb una caminada i 
proves infantils no competitives. Els bene-
ficis recaptats es destinaran a la Fundació 
Institut Ciències de la Salut Germans Trias 
i Pujol, Unitat de Malalties Minoritàries Pe-
diàtriques.

Foto: Toni Aguilar
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Agustí Pons rescata i renova la biografia de l’escriptora i pedagoga

La figura i vida de Maria Au-
relia Capmany torna a ser a 
les llibreries. La biografia pu-
blicada l’any 2000 ha estat 
re-editada amb motiu del cente-
nari del seu naixement pel pe-
riodista i escriptor Agustí Pons.  
Capmany va estar molt lligada 
a la ciutat de Badalona ja que 
va ser professora de filoso-
fia, grec i alemany a l’Institut 
Albéniz. També va escriure 
l’obra Betúlia, una novel·la que 
es desenvolupa en una ciu-
tat imaginària però facilment 
identificable amb la Badalona 
dels anys de la postguerra.  
L’autor Agustí Pons afirma 
que Maria Aurelia Capmany 
va ser una gran defensora 
dels drets de les dones, d’un 
catalanisme plural d’esque-
rres i de la llengua catalana.  
Idees i lluites que, a dia d’avui, 

Maria Aurèlia Capmany, 
una dona polifacètica

declara, són del tot vigents
 A més a més, el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya ha presentat l’Any Maria 
Aurèlia Capmany, que es cele-
brarà aquest 2018 per homena-
tjar l’escriptora. Així doncs, es 
suma també al 150è aniversari 
de naixement del lingüista Pom-
peu Fabra
La celebració girarà a l’entorn del 
paper de docent de Capmany, la 
seva novel·la i narrativa, l’assaig 
i l’activisme i el camp teatral. Tal 
i com ha assegurat la comissaria 
de l’Any Maria Aurelia Capmany, 
Marta Nadal, cal recuperar la di-
mensió de la literatura de Cap-
many. Això es farà, per exemple, 
amb un circuit de conferències.
A Badalona es realitzarà una jor-
nada destinada al professorat de 
la llengua i la literatura. Serà el 
proper octubre a l’Espai Betúlia.

Enguany els diners recaptats van a la República Dominicana

La Gala Solidària de Màgia va tancar, diu-
menge, al Teatre Blas Infante el divuitè Fes-
tival Internacional de Màgia de Badalona. 
Dues magues i dos mags, d’edat molt jove, 

Els mags joves clausuren el Festival 
Li Chang amb trucs de professionals

van sorprendre els assistents amb trucs on 
destacaven les aparicions i desaparicions, 
la manipulació de boles o espases. Aquest 
any, el director artístic, Enric Magoo, i 

el coordinador de Solidarimàgia, el Mag 
Nani, es van proposar aconseguir la paritat 
dalt l’escenari. La maga Maria Altés, de 19 
anys, i la maga Game, de 14, fa anys que 
practiquen la màgia i asseguren que mai 
s’han sentit estranyes envoltades per nois. 
Afirmen que “a la gent li pot sobtar en un 
principi però mica en mica s’aconsegueix la 
normalitat”. La Maria, per exemple, explica 
que quan surt a l’escenari amb un mag mas-
culí la gent es pensa que ella és l’assistent. 
Tot i així, no es rendeix i remarca que “pot-
ser som poques però ens hem de fer notar”. 
Enric Magoo descriu els joves mags com “el 
futur” i assegura que l’Àlex Gilabert, la Ma-
ria Altés, la Maga Game i Set de Màgia te-
nen una prometedora carrera per endavant.  
La gala solidària enguany destina els diners 
recaptats pel projecte Solidarimàgia que 
pretén traslladar la màgia a les regions més 
desafavorides de la República Dominicana. 
Ja és l’onzena expedició que fan després 
d’haver estat als camps de refugiats saha-
rauis o al Senegal.

Foto: Marta Grífols

El “Dimoni que va cridar llibertat” és el 
disseny guanyador del Crema’l Tu! Premi 
de Disseny del Dimoni de Badalona. El seu 
autor és el badaloní Antonio Amador, de 42 
anys i ha assegurat que «no tenia intenció 
de donar-li una connotació política sinó 
que simplement volia reivindicar el que em 
sembla injust».  
El Dimoni començarà a plantar-se el diu-
menge 29 d’abril i el dia 1 de maig ja es-
tarà completament aixecat a la platja. La 
construcció del Dimoni anirà a càrrec de 
Ramon de los Heros, membre del Jurat, ar-
tista plàstic i especialista en la construcció 
d’escenografies.

La decisió 
final del 
dimoni
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NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER

1- Jaime Fernández, 
Doncic, Heurtel
2- Patrick Richard, Neal, 
Landesberg, Ponitka
3-Shengeila, Jordan, 
Norel, Tavares

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 21
1º psi  tonirb (Badalona)  220,00 
2º Que s’acabi ja...  creba (Badalona)  195,40 
3º SUMA Y SIGUE XVI  ramonrivaldo (Santa Coloma)  191,60
...............................................................................................................

47º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  159,20

Lliga (general)
1º Penyacrack3  manel14penya (Badalona)  4.077,80 
2º Penyacrack2  manel14penya (Badalona)  4.052,40 
3º DRAMA  RAMONRIVALDO (Santa Coloma)  4.044,80
...............................................................................................................

14º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  3.880,20

Equip  del Diari

Del 09/03 al 15/03/2018Núm. 605

LA PRÈVIA 22a Jornada ACB. Pavelló Olímpic, diumenge 11 de març a les 12.30 h

Enlloc com a casa 

LÓPEZ-AROSTEGUI

NICOLÁS LAPROVITTOLA

PATRICK RICHARD

JEROME JORDAN SAULIUS KULVIETIS

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

BASKONIA 
Entrenador: Pedro Martínez

JANIS TIMMA

JAYSON GRANGER

MATT JANNING

VINCENT POIRIER T. SHENGELIA
Una imatge del partit jugat a Vitòria. / Baskonia.com

Foto: CJB

La Penya torna aquest diumenge a l’Olímpic 
després de més d’un mes sense jugar-hi. 

L’últim cop va ser el 4 de febrer contra l’Estu-
diantes (93-96), encara amb Diego Ocampo 
a la banqueta. La visita del Baskonia, doncs, 
suposarà l’estrena de Carles Duran a Bada-
lona, en un retorn a casa que arriba amb to-
tes les llums d’alarma enceses. La patacada 
a Sevilla contra el Betis ha deixat la Penya 
a la cua de l’ACB (4-17) i cada cop queda 
menys temps per redreçar el rumb. Enlloc 
com a casa, però,  per fer-ho. I la Penya, 
incapaç de guanyar cap partit fora de casa, 
ha d’aferrar-se a l’Olímpic (on jugarà tres 
dels pròxims 4 partits) per començar a gi-
rar la truita. El Baskonia de Pedro Martínez, 
que arriba en ratxa (duu 5 triomfs seguits a 
l’ACB), no seria precisament el millor convi-
dat, però res no està escrit. I al partit d’anada 
els verd-i-negres ja van presentar batalla 
(87-77). Això si, cal fer un pas endavant en 
defensa. Si no, mala peça al teler.  

Propera jornada

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

  Equip  G P

 1 Real Madrid 19 2
 2  Barça Lassa 14 7
 3 València Basket 14 7
 4  Baskonia 14 7
 5  Unicaja 13 8
 6  Herbalife G. Canària 13 8
 7 Montakit Fuenla 13 8
   8  Morabanc Andorra 12 9
 9  Iberostar Tenerife 11 10
10     Monbus Obradoiro 10 11
 11     UCAM Múrcia 10 11
 12    Delteco GBC 9 12
 13    Movistar Estudiantes 9 12
14  Tecnyconta Saragossa 7 14
 15    RETAbet Bilbao                     6            15
 16    San Pablo Burgos                     6            15
17  Betis Eplus 5 16
 18    Divina Joventut           4           17

Classificació

López-Arostegui (16), Laprovittola (12), Kulvietis (18), 
Richard (20), Jordan (4) -cinc inicial-, Dimitrijevic (4), 
Conger (-), Birgander (-), Vidal (-), Ventura (-) i Gielo (7). 

81

DIVINA JOVENTUT 

La Penya va acaronar la victòria a Sevilla, però 
un cop més va sucumbir en un final ajustat per 
tocar fons en la classificació. Laprovittola, un 
dels millors (12 punts i 12 assistències), va 
tenir el tir per guanyar (82-81), però va fallar i 
amb 84-81 va perdre la pilota que hauria po-
gut enviar el partit a la pròrroga. A més, una 

Anosike (2), Nelson (8), Schilb (22), Booker (20), Ke-
lly (15) -cinc inicial-, Sánchez (-), Cruz (4), Uriz (1), 
Franch (3) i Golubovic (11). 

86

REAL BETIS EPLUS

Sevilla, desena derrota 
consecutiva per tocar fons

falta inoportuna de López-Arostegui, que ha-
via fet un partidàs (16 punts), va permetre als 
sevillans igualar el “basket-average”. Schilb 
(22 punts), el nou fitxatge Askia Booker (20) i 
Ryan Kelly (15) van ser els botxins d’una Pen-
ya que al darrer quart va enxaixar 28 punts. 
Una concessió letal.   

Resultats darrera jornada

UCAM Múrcia - Barça Lassa                 55-61
Real Madrid -  San Pablo Burgos                          96-81
RETAbet Bilbao  - Delteco GBC      71-74
Herbalife G. Canària - València Basket 87-78
Betis Eplus - Divina Joventut 86-81   
Iberostar Tenerife  - Morabanc Andorra 69-78
Monbus Obradoiro  - Montakit F.                   78-81
Tecnyconta S.   -  Baskonia  74-98
Movistar Estudiantes  - Unicaja  57-72

L’aler nord-americà Demitrius Conger 
(1m98 i 27 anys) farà el seu debut a 
l’Olímpic davant de l’afició verd-i-negre. 
El darrer fitxatge de la Penya va aterrar 
just abans del partit de Sevilla i la seva 
estrena contra el Betis no va passar de 
discreta. Gairebé sense temps d’entre-
nar-se amb els seus nous companys, 
Conger va jugar 10 minuts, fallant tots 
els tirs que va intentar (0/1 de 2, 0/1 

Demitrius Conger s’estrena a l’Olímpic; 
Gudul marxa després de tenir un rol testimonial 

triples i 0/2 tirs lliures), capturant dos 
rebots i recuperant una pilota. La com-
paració amb el debut en els sevillans 
d’Askia Booker (20 punts) no el va deixar 
ben parat i caldrà veure quin és el seu 
rendiment aquest diumenge contra el 
Baskonia, després d’haver tingut més 
dies d’aclimatació. 
Qui ja no està a les files verd-i-negres és 
Omari Gudul. El pivot congolès s’ha des-

vinculat del Divina Joventut per tornar a 
la lliga de Bulgària, on va jugar el curs 
passat abans d’aterrar a Badalona. Gudul 
ha deixat l’Olímpic després d’haver tingut 
un paper absolutament testimonial. Tot i 

les mancances en el joc interior verd-i-
negre, ni Diego Ocampo ni ara Carles 
Duran no hi han confiat. A l’ACB només 
havia participat en 7 partits, amb un total 
de 44 minuts.  
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Robert Simón: “Abans que jugador, 
sóc aficionat del Badalona”
Nascut a Badalona i format al Ba-
dalona, Robert Simón viu, en la 
seva segona etapa com a jugador 
escapulat, un moment fantàstic. 
Fora del camp també és generós 
i humil: parla més dels seus com-
panys i del seu entrenador que 
no pas d’ell mateix, i no li dol re-
conèixer que té un deute pendent 
amb el gol.

- La temporada està sent mi-
llor del que s’esperava?
- Si. Venia d’una mala ratxa i, grà-
cies a l’entrenador i als companys, 
m’estic sentint molt bé. Em falta 
fer gols, però la temporada que 
estic fent és bona.

- No hi ha manera que entri 
una de les moltes ocasions 
que té. Què li diuen els com-
panys? Quins consells li dóna 
l’entrenador?
- Tots m’animen i em diuen que 
haig d’estar tranquil. El gol arri-

barà, potser de la manera més 
inesperada, però arribarà.

- Després de sortir del planter 
del Badalona, i de jugar en el 
primer equip, ha passat pel 
Saragossa i el Llagostera, on 
les coses no li han anat tant 
bé com s’esperava. Tornar a 
casa li ha fet retrobar-se com 
a futbolista?
- Si, l’etapa al Llagostera va ser 
dolenta. Quan ets jove prens de-
cisions que no són bones i, final-
ment, t’adones que estar a casa, 
amb els teus, no té preu. Abans no 
valorava tot això.

- El fet de ser badaloní i d’ha-
ver-se format en el planter 
escapulat, el motiva a rendir 
encara millor?
- Abans que jugador, sóc afi-
cionat al Badalona. L’any pas-
sat, quan jugava al Llagostera, 
venia a veure molts partits. Sí, 

és una motivació afegida, sense 
dubte.

- Per altra banda, les seves 
característiques el fan en-
caixar en el que demana Ma-
nolo González als seus futbo-
listes: no dóna una pilota per 
perduda i treballa els noranta 

minuts. Creu que és l’entrena-
dor ideal per a vostè?
- És qui més confiança m’ha do-
nat. Si ara estic rendint bé és, en 
bona part, gràcies a ell. Potser 
no destaco per les meves quali-
tats tècniques, per això corro els 
noranta minuts i treballo per a 
l’equip.

- La manera de conservar la 
titularitat en aquest Badalona 
és, precisament, no sentir-se 
titular?
- Així és. Amb aquest entrenador, 
per molt que hagis fet un hat trick 
el diumenge anterior, si no treba-
lles durant la setmana, estaràs a la 
banqueta. Aquesta és la clau del 
nostre bon rendiment: tots treba-
llem com si no fóssim titulars.

- En el partit d’aquest diu-
menge, a Sagunt, és més di-
fícil mentalitzar-se després 
d’haver guanyat els quatre úl-
tims partits o tot el contrari?
- La bona ratxa ens dóna ales, però 
som conscients que serà un partit 
molt diferent dels que juguem al 
nostre estadi. El camp és molt 
petit, hi haurà segones jugades 
i accions d’estratègia. Viatjarem 
pensant que no hem aconseguit 
res, que encara hem d’assegurar 
la permanència.

Foto: Eloy Molina.

LA PRÈVIA 29a Jornada. Nou Camp de Morverde. Diumenge, 11 de març. 12 hores.

La ratxa es posa a prova a Morverde

AT. SAGUNTÍ CF BADALONA
POSICIÓ 7è

14 Partits a fora G 2  E 5  P 7
Gols a fora Marcats 8 Rebuts 19

Entrenador Manolo González.

POSICIÓ 9è
13 Partits a casa G 5  E 5  P 3

Gols a casa Marcats 15  Rebuts 12
Entrenador David Gutiérrez, Guti.

El difícil camp de Morverde és el pròxim 
destí del CF Badalona. Allà jugarà aquest 
diumenge, a les dotze del migdia. Allà trobarà 
l’Atlètic Saguntí, un equip que mai li ha po-
sat les coses fàcils i que aquesta temporada 
s’ha mantingut sempre en la zona tranquil·la 
de la classificació. De les tres vegades que 
els valencians s’han creuat en el camí dels 
escapulats a segona B, dos han acabat amb 
empat a zero i una amb derrota (0-2), la pri-
mera a l’Estadi. Ben segur que a Sagunt no 
espera un partit fàcil. En tot cas, és impos-
sible no ser optimista després d’encadenar 

quatre victòries seguides, de sumar setze 
dels últims divuit punts en joc i de mantenir 
la porteria imbatuda durant sis partits, que és 
el que han fet els homes de Manolo Gonzá-
lez durant l’últim mes i mig. Tot plegat els ha 
situat en la setena posició de la taula i els ha 
permès deixar gairebé sentenciada la salva-
ció. “Només penso a aconseguir els punts 
necessaris per a eludir el descens de manera 
matemàtica”. “Ni després de perdre a Olot 
érem tan dolents, ni ara som tan bons”. “Igual 
que hem tingut una bona ratxa la podem tenir 
dolenta”. Són frases de l’última roda de prem-

Foto: Eloy Molina.
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BADALONA  -  AT. BALEARS

Resultats 29 a Jornada

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

  Equip PTS GF GC

 1. Mallorca 57 38 17
 2. Vila-real B 49 36 20
 3. Elx 47 42 24
 4. Cornellà 45 41 32
 5. Lleida 44 30 23
 6. Ontinyent 41 24 27
 7. Badalona 40 28 27
 8. València B 39 48 37
 9. At. Saguntí 39 31 31
 10. Hércules 38 29 24
 11. Ebro 36 23 27
 12. Sabadell 35 24 23
13. Alcoià 34 21 23
 14. Olot 33 26 27
 15. Peralada 33 27 31
 16. Formentera 31 18 29
 17. Llagostera 29 20 30
 18. Peña Deportiva 27 19 30
 19. At. Balears 24 22 34
 20. Dep. Aragón 13 23 54

Classificació

Badalona: Morales; Albarran, Miquel Robusté, Is-
mael Moyano, Héctor Camps; Álvaro Vega, Sergio 
Mestre; Robert Simón, Segura (Enri, 73’), Rubén 
Sánchez (Néstor Querol, 54’); Rufo (Adri Rivas, 79’).  

At. Balears: Aulestia, José Ruiz, Manu Farrando, 
Sergio Sánchez, Migue Marín Alberto Villapalos 
(Gustavo Alles, 76’), Xesc Fullana, Kike López, 
Canario, Julio Delgado (Borja Martinez, 67’), Hugo 
Diaz (Nacho Heras, 46’).

Gols:  1-0, Segura (32’); 2-0, Rufo (63’); 3-0, Adri 
Rivas (80’).

Àrbitre: Alexander González González, del co-
mitè territorial tinerfeny. TG: José Ruiz, Álva-
ro Vega, Canario, Robert Simón i Kike López. 
 
Públic: 946 espectadors a l’Estadi.

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

 Badalona 3 - At. Balears 0
 València B 3 -  Cornellà 3
 Formentera0  -  Vila-real B 0
 Dep. Aragón 0 -  Peña Deportiva 1
 Sabadell 0 -  At. Saguntí 0
 Olot 2 - Ontinyent 0
 Mallorca 0   -  Ebro 1
 Peralada 2   -  Hércules 0
 Lleida 1 -  Alcoià 0
 Elx 2 -  Llagostera 0

Propera jornada

sa de l’entrenador del Badalona, després del 
3-0 a l’Atlètic Balears. Manolo González no 
vol sentir-se més exigit del compte, però una 
victòria en la visita al Saguntí li faria impossi-
ble no desfermar l’eufòria entre l’afició del Ba-

dalona. Diumenge podrà tornar a escollir per 
fer la convocatòria de 18 jugadors. Per altra 
banda, tot fa pensar que no hi farà canvis en 
l’onze titular. Xiularà el partit l’àrbitre murcià 
Pedro Campoy Candela. 
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L’Air Force’ del Seagull 
manté el seu vol a la màxima altitud (1-3)
El líder de Segona suma els tres punts al camp de l’Sporting de Mahón

Foto: M. Expósito

El líder de Segona suma els tres 
punts al camp de l’Sporting de 
Mahón «en un partit controlat i 
en un escenari on hi ha equips 

que no han aconseguit la vic-
tòria», segons descriu l’entrena-
dor badaloní Jordi Ferrón.
Més enllà de la victòria, el mal-

decap que arrosseguen les bada-
lonines aquesta temporada són 
les constants lesions que dificul-
ten al tècnic blau fer una convo-

catòria i els hi resten possibilitats 
ofensives jornada rere jornada. 
«Quan tenim tantes baixes ens 
hem de reinventar. Quatre de les 
sis baixes són davanteres i hem 
de reubicar jugadores a la gespa. 
Aquesta és la principal preocupa-
ció que tenim, les absències per 
lesió», analitza amb inquietud 
Ferrón.
Amb aquesta consigna prèvia, el 
partit a Maó va arrencar amb Lara 
reconvertida de davantera i les 
locals es van avançar al marca-
dor amb un llançament de falta. 
La sorpresa, però, no va deses-
tabilitzar el Seagull i les badalo-
nines van capgirar el marcador al 
primer temps. «L’Sporting tenia 
molt clar que ens volia deixar 
la pilota i tancar-se darrere», 

afegeix el míster badaloní. Irina 
Uribe va igualar el matx en una 
jugada combinativa entre Mar i 
Lara i, abans de finalitzar el pri-
mer temps, ‘Pascu’ i Rabal va 
capgirar el marcador i confirmat 
el catorzè triomf blau. A la repre-
sa, el Seagull va mantenir l’acti-
tud ofensiva però el marcador ja 
no es va alterar més. 
Després de retrobar-se amb el 
triomf a terres balears, el conjunt 
de Jordi Ferrón rebrà el Pardin-
yes aquest diumenge a les 12 
hores  a  l’Estadi Municipal de 
Badalona. Les de la Terra Ferma 
lluiten per assegurar la categoria. 
 Seagull i Barça B es fan la guitza 
al capdavant de la classificació 
amb 45 punts, un més que el 
Collerense.
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Derrotant al CAI (0-6) i l’Helios (2-4)

Bon cap de setmana per al Titus Badalona, 
el segon equip del Club Tennis Taula Bada-
lona, que es desplaçava a terres aragoneses 
i navarreses, i jugaven contra el cuer CAI 
i l’Helios. Els caïstes no van oposar gaire 
resistència, al tenir la important baixa del 
paralímpic Cardona, i els blaus es van 
imposar per un clar 0-6, però a la vegada 
disputats, ja que tots els partits van ser 
igualats. A la tarda, els del Titus van sortir 
amb les idees clares i es van emportar per 
davant un Helios empetitit. Només Alfonso 
Beamente va saber treure els seus partits 

El Titus s’escapoleix 
de la zona de descens

endavant, tot i la lluita de Pau Nolis. Pau 
Lloret va fer el punt clau del partit aixecant 
un 2 a 1 i 6 a 2 després d’un temps mort. 
Iker Muguerza, amb dos punts, va tancar 
el partit. Diumenge, es desplaçaven a Iru-
ña (Pamplona), però no va poder ser, tot i 
tenir-ho ben a la vora.
 
Sosmatic
A Divisió d’Honor, els badalonins van ser 
derrotats clarament pel líder Alacant, on 
només Adrià Fernàndez i Antoni Prados van 
sumar punts (2-4).

Foto: CTT Badalona

Edició anterior del BDN Tapas

Aquest dissabte, 10 de març, el Port de Ba-
dalona acollirà el Campionat de Catalunya 
de Pesca des d’Embarcació Fondejada. En 
total, la competició aplegarà 44 clubs de 
13 embarcacions, entre els quals Badamar 
(l’amfitrió de la prova), Sant Feliu de Guí-
xols, Arenys de Mar, El Masnou,  Premià 
i diverses associacions de Barcelona, que 
competiran en tres categories: individual, 
per duets i per clubs.
 
Batel interclubs
D’altra banda, el Moll de Capitania serà el 
mateix dissabte, de 15 a 18 hores, l’esce-
nari de la tercera regata de la quarta edició 
de la Lliga de batel interclubs, memorial 
Marc Iborra, que organitza el Club de Rem 
Badalona. Fins ara, hi participaran set clubs 
catalans que hauran de recórrer entre 400 i 
2.100 metres, segons les diverses catego-
ries, amb el batel, una embarcació de quatre 
vogadors i un timoner.

La Màgic BDN Running torna el pròxim 
diumenge 18 de març amb novetats, entre 
les quals, un nou circuit de 5 quilòmetres. 
Per setena edició, la sortida es farà des de 
la rambla del Gorg, a les 9.30 del matí per 
als atletes de 10Km, mentre que a les 9.45h 
per al circuit de 5Km. L’objectiu d’enguany 
és apropar l’esport a un ventall més ampli 
de corredors, per això, el repte és assolir 
una xifra de 4.000 participants.  Pel que 
fa al recorregut transcorrerà durant quatre 
quilòmetres en paral·lel al mar i per alguns 
dels atractius turístics de Badalona, com és 
el Port, la Rambla, el parc de Ca l’Arnús, 
el Palau Municipal d’Esport, el pont del Pe-
troli i el passeig Marítim. Les inscripcions 
encarà són obertes a través del web www.
magicbdnrunning.cat.
 
Fes-la teva
Sota el lema ‘Fes-la teva’, un any més la 
cursa tindrà una vessant solidària, ja que 
ret homenatge a l’atleta badaloní Luis Con-
don, mort per leucèmia. En aquest sentit, 
un euro de cada inscripció es destinarà a la 
lluita contra aquesta malaltia mitjançant la 
Fundació Josep Carreras. Destacar que les 
sis darreres edicions s’han recaptat 20.000 
euros. També, repetint l’èxit de l’any passat, 
la Fundació Badalona Capaç serà l’encarre-
gada de realitzar la bossa del corredor.

El Campionat 
de Pesca 
Fondejada 
arriba al Port

4.000 corredors: 
la meta de la 
7a Màgic BDN 
Running
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La Unificació Llefià es retroba amb el triomf; 
el YT s’emporta un derbi descafeïnat

Foto: M. E

Foto: M. Expósito

bots, respectivament. Aquest diumenge a 
les 12h, el centre parroquial rep la visita del 
Bàsquet Menorca, segon classificat amb 14 
triomfs, dos menys que el Sant Josep.  
A Copa Catalunya, Badalonès, Maristes i 
Joventut Femení van perdre i el Círcol va ser 
l’unic triomf badaloní. A Tercera, Sant An-
dreu Natzaret, Cultural, Círcol B i Minguella 
B es disputen la primera posició del grup 
i defensen el mateix balanç victòries-de-
rrotes (15-5). Podeu llegir el resum de la 
jornada a diaridebadalona.com

Quin és el límit de Gerard Blat? El jove de 
20 anys està revolucionant el grup C-A de 
Lliga EBA i n’és un dels gran responsables 
de la temporada que està executant el CB 
Coalci Sant Josep de Sergi Vives. La da-
rrere bogeria del base del centre parroquial 
s’ha cuinat a Mataró. 
El base va liderar la victòria dels badalo-
nins davant el Boet Mataró (85-96) amb la 
seva millor marca personal a Lliga EBA: 42 
punts, 3 assistències i 45 de valoració. Amb 
aquest triomf, i encara amb set jornades per 
finalitzar la Lliga regular, les aspiracions del 
conjunt de Sergi Vives són imprevisibles. 
12 victòries i set derrotes és el balanç. 
El matx a Mataró, però, va arrencar amb una 
diferència negativa d’onze punts al final del 
primer quart (29-18). Els badalonins van 
liderar la remuntada abans de la represa i 
la diferència es va reduir cinc punts (50-
44). Els 11 triples locals no van intimidar 
el Sant Josep i el segon temps es va igualar 
encara més (71-66). Als darrers 10 minuts, 
Blat va capgirar el marcador. Antonio Ruiz 
(22 punts) i Will Truss van atrapar 9 i 8 re-

Gerard Blat, l’extraterrestre 
del centre parroquial: 
42 punts i 45 de val. a EBA

La Unificació Llefià va retrobar-se amb la 
victòria en el tercer partit del ‘Tourmalet’. El 
conjunt de Jordi Souto va superar l’Atlètic 
Districte, filial del Sant Andreu, al seu Mu-
nicipal per tres gols a un. Isra va inaugurar 
el marcador després de transformar una 
pena màxima. Álex va ampliar el resultat 
abans del descans però els barcelonins van 
situar el 2-1 per mantenir ben viu el matx.
A la represa, Benítez va confirmar el triomf 
als darrers minuts del matx. Els tres punts 
mantenen els badalonins a la part alta de la 
taula però la segona posició es troba a una 
distància de nou punts.

El YT, més líder
A Tercera Catalana, el derbi entre Youg Ta-
lent i Lloreda es va disputar en un context no 
gaire agradable. Després de la destitució de 
l’entrenador del Lloreda, Carlos Rodríguez, 
els jugadors de l’equip va abandonar l’entitat 
i el partit el va disputar el Juvenil A vermell. 
Tot i que Ayoub va avançar el conjunt visi-
tant, els de Sant Roc van capgirar el marca-
dor amb gols de Josué, José Antonio, Alber-
to i Christian per partida doble (5-1). L’equip 
de Ricardo Parra segueix líder del grup i el 
Lloreda suma 43 punts, a 9 de la promoció 
d’ascens però amb un partit menys.

Per la seva part, el Pere Gol de Luis Ortega 
va caure a La Salut per un ajustat 2-3 con-
tra el Vilassar de Mar B. Lucas i Davor van 
marcar les dianes badalonines però no es 
va poder finalitzar el partit amb un punt.
Finalment, el Pomar de Jorge Rincón va 
caure a Badalona contra la Mataronesa, 
equip que defensa les posicions còmodes 
de la classificació. Tot i això, el marcador 

mostra un resultat molt enganyós i ex-
cessiu, ja que els verds es van avançar al 
minut 56 (1-0) amb diana de Otto i els ma-
taronins van remuntar amb quatre gols en 
15 minuts.  A Quarta Catalana, l’Àguila va 
superar el el Gornal B (3-2), el Sistrells va 
caure davant el Gòtic (2-0) i la UE Bufalà 
va ensopegar al camp del Albirex Niigata 
Barcelona (3-0). 

bàsquet comarcal Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Les possibles tensions amb la família política et poden trasto-
car el son i pertorbar el descans necessari. O ho acceptes o bé 
fas alguna cosa per millorar les relacions.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Ningú més ha de decidir cap a on ha d’anar el teu camí. Si 
segueixes una orientació vocacional i et critiquen, potser és 
perquè fas el que els altres no s’han atrevit a fer.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Saps que tard o d’hora hauràs de posar ordre i practiques 
certa procrastinació per tal de no enfrontar el moment. Però 
si ho comences a fer ara, després serà menys feixuc.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Pot ser que en l’àmbit familiar hagis de fer front als requeri-
ments d’algú que necessita una mica més d’atenció. Ets prou 
intel·ligent per a saber com gestionar-ho.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Si et sents penedit per alguna cosa passada, pots aprendre 
de l’experiència i també, si cal, mostrar-ho a qui calgui. Vols 
vivificar la teva vida sexual i cerques la forma.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Tens algun tema judicial a mitges, no el deixis. Estigues pen-
dent, mou fitxa i si cal demanar més opinions. Pren-te serio-
sament el que t’agrada fer, desenvolupa el talent.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Relativa tranquil·litat al teu entorn immediat i bon moment per 
fer plans. Pots trobar-te projectant un viatge pròxim amb força 
il·lusió. Correspondència que es fa esperar.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Augment de les expectatives i de la visió de futur més imme-
diata. Tens fe en alguns projectes, sobretot pel que fa al sector 
laboral. Però hauràs d’estructurar l’economia.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Algun assumpte secret o misteriós suscita el teu interès i la 
curiositat et porta a voler saber més. Si tens una relació de 
sexe i amistat, esbrina si sentiu el mateix.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
No facis com si res si et sents atret per algú. Escolta el que et 
diu el teucor. Potser no és tot de color de rosa però experimen-
tar amor i atracció serà com un bàlsam.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Semblava que sorties del silenci dels darrers temps i fas un 
pas enrere per quedar-te on ets. Encara no és l’hora. Et sents 
inspirat i gaudeixes d’activitats tranquil·les.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
La formació pot fer-se necessària per a impulsar la teva pro-
fessió o els reptes que et proposis. No sempre és possible 
posar-se d’acord. Simplement, segueix el teu camí.

Sudokus

Solucions
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