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Ja es pot
aparcar
al passeig
La mesura provisional permet
aparcar des d’aquesta nit
Un incendi
crema l’edifici de
l’antiga fàbrica
Piher de la Riera
14
Canyadó
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El 18 de desembre la Fundació Èpica oferirà
un espectacle creat en 15 dies on s’analitzarà
la reacció i el comportament dels artistes i
dels 200 espectadors que hi assisteixin
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La Fura dels Baus experimenta
a Badalona amb artistes i
científics de tot el món
Com fer un espectacle lúdic i que al mateix
temps serveixi per analitzar el comportament humà i diversos aspectes de la neurociència. Això que sembla tan enrevessat
és el que s’ha proposat La Fura dels Baus a
través de la seva Fundació Èpica. La companyia artística porta a les espatlles 40 anys
d’experiencia creant espectacles que combinen l’art amb la ciència i la tecnologia. Ara,
la Fundació Èpica va més enllà: els científics, tecnòlegs, filòsofs i artistes conviuen i
treballen de la mà per crear un espectacle
de manera conjunta. Tot plegat es tradueix
en una performance que es representarà el
proper 18 de desembre al barri del Manresà
de Badalona on s’ha gestat durant 15 dies.
L’espectacle l’estan creant i assajant 30 persones vingudes d’arreu del món que no es
coneixen entre elles. Quan van publicitar
el projecte, van rebre 120 currículums de

persones interessades de perfils totalment
diferents. Entre els seleccionats hi ha artistes, dissenyadors, un tècnic de sistemes, un
filòsof i científics de deu centres de recerca.
“Tothom treurà profit d’un mateix treball”,
assegura Pep Gatell, president de la Fundació Èpica. I és que les dades que s’obtinguin del procés creatiu seran registrades
i analitzades. “Quan es creuin les dades, a
nosaltres ens pot ajudar a representar millor
la por o el fàstic i els científics tindran reaccions reals que no trobaran al laboratori”,
detalla Gatell. Ell exerceix de director de
l’obra però sense donar gaires indicacions
ja que l’elaboració és 100% funció dels 30
participants. Durant dues setmanes, la feina
és realment intensa. Arriben a les 10h, es
reuneix tot el grup i després es divideixen
en petits equips on van treballant diversos
aspectes de la creació. A més, en algun mo-

ment del dia -sense hora fixa- passen per
una sala petita on fan un recull de les idees
que han anat sorgint. “És el nostre petit
Gran Hermano”, diu el gerent de la Fundació Èpica, el badaloní Fran Iglesias, perquè
la sala té instal·lades quatre càmeres i un
micròfon que registra tot allò que els participants comenten. “D’aquesta manera, pots
comprovar com el primer dia hi ha un jove
que exerceix de líder però tres dies després,
els rols han canviat quan han treballat més
aspectes i s’han conegut més”, explica Iglesias. El proper dimarts 18 de desembre,
aquesta nau industrial de l’antiga fàbrica de
Muebles Rojas es convertirà en l’escenari
de la creació artística que estan elaborant.
Ho faran davant de 200 persones que no
quedaran fora del projecte. És a dir, també
s’analitzarà el comportament i la reacció
que tenen mentre veuen l’espectacle.

12 AVIS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL MANRESÀ
PARTICIPEN ACTIVAMENT EN L’ESPECTACLE
A més d’artistes, científics o filòsofs, la
Fundació Èpica compta amb uns participants de luxe: 12 avis veïns del Manresà. En l’any i mig que fa que són a
Badalona, els membres de La Fura dels
Baus ja els han convidat en diverses
ocasions a veure els espectacles que
han realitzat. Ara, però, ells també hi
formaran part. Els 12 membres actius
de l’Associació de Veïns del Manresà
van a la nau i, acompanyats de dues
psicòlogues, experimenten diversos
comportaments i moviments que no
s’imaginaven que viurien. Algunes de
les accions les treballen amb el telèfon
Els avis del Manresà durant l’assaig / Fundació Èpica

mòbil i, de fet, molts han aconseguit ferlo anar amb destresa gràcies a aquesta
activitat. El proper 18 de desembre tindran un paper protagonista dins aquesta
performance que parla de la informació i
la memòria. L’objectiu és doble: els avis
guanyen qualitat de vida i les dues psicòlogues que els acompanyen guanyen
dades per a les seves anàlisis de comportament. Des de la Fundació Èpica ja
estan en converses amb Badalona Serveis Assistencials i IDIBELL per arribar a
un acord de col·laboració. Els professionals sanitaris tindran un nou mètode per
fomentar la vida saludable dels pacients.
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Generar coneixement per al benefici
de la societat
Hem assistit a un assaig de la performance de la Fundació Èpica i allà hem pogut
comprovar quin és el benefici que n’obtenen els diferents perfils professionals que
hi participen. El David Casacuberta és filòsof i professor de ciència, tecnologia i
filosofia de la UAB. Mentre els artistes es-
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tan dividits en grups, el David enregistra
amb la seva tablet tot allò que fan. “A mi
m’interessa aquest procés per diversos
motius, un és com des de l’art podem fer
recerca i aconseguir que els participants
reflexionin sobre el comportament humà,
la seva vida o les seves relacions”, explica el filòsof. “També m’interessa analitzar
el procés creatiu i veure com no només

Assaig de la performance de la Fundació Èpica / Fundació Èpica

Un filòsof enregistra l’assaig de la performance de la Fundació Èpica / Montse López

està en mans d’un individu sinó com és
el resultat de les interaccions complexes
d’un grup”, detalla. No es perd cap detall
del comportament dels participants de la
performance: “la ciència cognitiva estudia com els humans resolen problemes
a través de la informació i nosaltres utilitzem aquestes dades per contrastar-les
amb les teories de la psicologia i veure
si es compleixen”. Una altra de les persones que assisteix al projecte creatiu és el
Paco Moreno. Ell és responsable de ciència de la Fundación Botín de Cantabria.
Durant aquests 15 dies ve a Badalona des
de Santander en moments puntuals per
fer d’observador. Aquesta fundació treballa per contribuir al desenvolupament

integral de la societat apostant pel talent
creatiu i explorant noves formes de generar riquesa cultural, social i econòmica.
“No estem sent suficientment eficaços en
generar innovació i La Fura dels Baus sí
que ho és gràcies a l’impacte social que
genera”, afirma Moreno. Precisament per
la recerca d’aquest “benefici social” creu
que el projecte de la Fundació Èpica ajudarà a la seva entitat. Assegura que vol
“aprendre d’una metodologia que ajuda a
desenvolupar la creativitat de les persones”. És l’objectiu de la Fundació: generar coneixement a través de l’art. “Si volem parlar de neurociència, ens diuen que
és molt interessant però no vindrà ningú
a una conferència”, explica el gerent de
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la Fundació Èpica. “Per això, oferim un
llenguatge que tothom entén, un espectacle artístic que ens ensenyarà per què ens
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hem mogut cap a un costat determinat
quan hem sentit por o sorpresa”, afegeix
amb entusiasme Fran Iglesias.
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BADALONA BUSCA CREAR UN POL D’INDÚSTRIA CULTURAL AL
BARRI DEL MANRESÀ

La Fura dels Baus
forma joves aturats
a Badalona
El projecte anomenat “Èpica i Singular” va
acabar al juliol amb un espectacle artístic
Aquesta no és la primera vegada que la Fura
dels Baus col·labora a Badalona. Ja al març
de l’any passat, la companyia va dur a terme
una innovadora proposta amb joves aturats de l’Institut Municipal de Promoció de
l’Ocupació. Es tractava de desocupats entre
18 i 29 anys que, amb l’objectiu de crear
un espectacle teatral, van millorar aspectes
com el treball en equip o la motivació personal. Es va batejar com “Èpica i Singular” i
l’escenari de la representació final ja va ser
un espai molt poc habitual: la Fundación
Laboral de la Construcción al barri de Mon-

tigalà. Els alumnes, acostumats a feines
bastant més convencionals, reconeixien que
aquell era un concepte “una mica boig, amb
tècniques molt atrevides” i que cada dia de
feina era “una autèntica aventura”. Però,
alhora, la curiosa experiència amb la Fura
els ajudava a “treballar en equip i a organitzar-se”. Atrevir-se a fer art ja és difícil però
més encara quan darrere hi ha el nom de la
Fura dels Baus, que ens té tan acostumats a
productes molt provocadors. En aquest cas,
els joves havien d’aprendre a sintetitzar una
idea al voltant de temes humanitaris com la

L’edifici de Muebles Rojas, al carrer Velázquez 52, al barri del Manresà / Montse Lopez

Va ser durant la presentació d’“Èpica
i Singular” que la Fura dels Baus va
anunciar que s’instal·laria definitivament
a l’antiga fàbrica Muebles Rojas al barri
del Manresà per crear un Centre d’Innovació d’Idees. L’exregidora de Cultura,
Laia Sabater, pretenia convertir el barri
en un pol d’atracció de la indústria cultucrisi dels refugiats o la violència de gènere, fer un guió, gravar i editar imatges que
després havien d’encaixar en el producte
final. A més, van rebre classes magistrals
de tecnologia de l’Institut Tecnològic de
Massachusetts o del restaurant basc Mu-

ral. L’objectiu és que hi resideixin entitats
com Industrial Teatrera, Xirriquiteula o el
constructor del dimoni, Ramon de los
Heros, que han estat durant anys convivint a l’antiga fàbrica Mobba del barri
del Centre. De moment, però, només la
Fura ha fet el salt i s’està a l’espera que
s’enderroqui la Mobba.
garitz d’Errenteria. Els assistents a la Fundación Laboral el passat juliol es van haver
de descarregar una aplicació per seguir una
performance que es feia en diversos espais
de l’edifici. A partir del mes de gener, la Fura
repetirà l’experiència amb 30 joves més.
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EDITORIAL

La Piher, un nou edifici
patrimonial perdut
Fa anys que diverses entitats de Badalona, veïns,
culturals i artístiques, havien denunciat l’estat
lamentable de l’edifici de l’antiga fàbrica Piher,
a la Riera Canyadó. Aquest dimarts a la nit, les
flames han cremat una nova part de la història
industrial de la ciutat. De fet, la construcció
forma part del catàleg de patrimoni arquitectònic municipal, ja que es tracta d’un dels pocs
exemples de l’arquitectura industrial de mitjan
segle XX. En aquest espai, hi havien treballat
fins a 1.300 persones, fabricant de components
electrònics, fins que l’any 1989, amb una crisi
profunda de l’empresa, tancava les seves portes i deixava l’edifici buit. Just molt a prop, una
altra empresa tancaria anys més tard, Jumberca
i el seu espai quedaria buit fins fa poc on una
immobiliària està construint una nova promoció
de pisos. En el cas de la Piher, però, l’edifici
té un gran valor. L’espai és obra dels arquitectes reconeguts Josep Maria Martorell i Oriol
Bohigas, amb la participació també de David
Mackay, en la seva ampliació. Per aquest motiu,
aquest espai està catalogat com a patrimoni ar-

quitectònic per la Generalitat de Catalunya. Tot
i la seva catalogació, feia anys que l’edifici era
un edifici totalment degradat. Ocupes i persones
sense sostre hi vivien des de feia anys, i els incendis i la brutícia era una queixa constant dels
veïns de Canyadó. Tot plegat va provocar que
l’Ajuntament de Badalona, el 2012, entrés un
contenciós amb l’actual propietària de l’edifici,
per tal de netejar i sanejar l’espai. De poc va servir, perquè anys més tard tot continuava igual.
De fet, el consistori feia anys que no tenia cap
projecte per l’antiga Piher i lluny queda el presentat l’any 2001 per tal de fer uns locals pels
músics locals. L’incendi d’aquesta setmana era
una notícia anunciada i només un miracle salvarà l’estructura de l’edifici, danyada greument
per aquest darrer foc. Badalona tornarà a perdre un nou edifici que explica part de la nostra
història i malauradament únic a la ciutat. Tots
plegats, com a ciutat, hauríem de reflexionar i
treballar perquè d’altres espais, com la CACI, no
tinguin el mateix final que la Piher. Poc queda
per salvar, però encara hi ha esperances.

Restaurant

DEVESA

Carretera de Badalona a Montcada km 6

Tel. 93 395 41 55

www.restaurantedevesa.com
mail: devesa@restaurantedevesa.com

MENÚ FIN DE SEMANA DE OCTUBRE A MAYO

MENÚ DE NAVIDAD Y SANT ESTEVE

MENÚ ESPECIAL GRUPOS

PRIMEROS PLATOS A ESCOGER
• SOPA DE PASTA
• SOPA DE PESCADO
• CANELONES ROSINI
• HABAS A LA CATALANA
• SURTIDO DE EMBUTIDOS IBÉRICOS
• PARRILLADA DE VERDURAS
• ENSALADA CATALANA

PEQUEÑO APERITIVO

CALÇOTADA CLÁSICA MÍNIMO 2 PERSONAS:
• PAN TOSTADO CON TOMATE
• PEQUEÑO APERITIVO
• CALÇOTS EN SU SALSA
(pueden comer todos los calçots que quieran)

PRECIO
21,90€
+ 10% IVA

SEGUNDOS PLATOS A ESCOGER
• BACALLA A LA LLAUNA
• CONEJO CON CARACOLES
• CARACOLES GORMANDA
• PIES DE CERDO BRASA
• COSTILLAS DE CORDERO BRASA
• BUTIFARRA CON JUDIAS
• TERNERA FILETEADA CON SETAS I GUISANTES
• ENTRECOT A LA BRASA 3€ dif
• MERLUZA PLANCHA 3€ dif
POSTRE
• CREMA CATALANA O MACEDONIA DE FRUTAS
• CAFE O INFUSIONES

NO ESTA INCLUIDO LA BEBIDA INCLUYE PAN TOSTADO
GUARNICIÓN Y ALL I OLI EN TODOS LOS PLATOS- SI PIDEN UN SEGUNDO PLATO DE 1º, SUPLEMENTO 3€ PARA
MESA COMPLETA NO GRUPOS GRANDES

PRIMEROS PLATOS A ELEGIR
• CANELONES DE SANT ESTEVE
• SOPA DE GALETS
• EMBUTIDOS IBÉRICOS
• SALMÓN AHUMADO CON ESPÁRRAGOS DE NAVARRA
• ENSALADA DE NAVIDAD CON QUESO DE CABRA
SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR
• PALETILLA DE CORDERO DE ÁVILA AL HORNO DE LEÑA
• POLLO DE PAYÈS AL ESTILO DEL CHEF
• CONFIT DE PATO A LA NARANJA
• ZARZUELA DE PESCADO Y MARISCO
• ENTRECOT A LA PIMIENTA O ROQUEFORT
• POSTRE DE NAVIDAD
• VINO BLANCO Y TINTO SELECTO
• CAVA BRUT
• AGUA MINERAL
• CAFES Y LICORES

PRECIO
47€
+ 10% IVA

EL PRECIO INCLUYE PAN TOSTADO CON TOMATE
UNOS DÍAS ANTES TENDRAN QUE COMUNICAR LOS PLATOS ELEGIDOS

PARRILLADA DE CARNE
• POLLO - BUTIFARRA NEGRA
• BUTIFARRA PAYÉS - LOMO
• CORDERO
• GUARNICIÓN
• JUDIAS DEL VALLÉS
• ALL I OLI

PRECIO
32,75€
+ 10% IVA

POSTRE
• CREMA CATALANA O MACEDONIA DE FRUTAS
• CAFÉ – LICOR
BODEGA
• VINO TINTO SELECTO (se puede repetir)
• SANGRÍA DE CAVA (se puede repetir)
• AGUA MINERAL
CERVEZAS NO INCLUIDAS
- Menús de empresa Navidad
- Calçotades desde
noviembre a principios de mayo
- Bodas
- Comuniones
- Bautizos
- Cargolades
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Els cotxes ja poden tornar a aparcar
en horari nocturn al passeig Marítim

Badalona vol posar fi a la brutícia
acumulada al voltant de les vies

Aquesta nit els cotxes podran tornar a estacionar davant del mar

Ajuntament i Adif signara un nou conveni de manteniment

De 20h a 8h i a la banda de mar del Passeig. Així ho remarca la senyalització que
s’ha acabat d’instal·lar al Passeig Marítim,
aquesta mateixa setmana. Després de
l’anunci, fa un mes, del govern municipal,
aquesta nit serà la primera que es permetrà aparcar en aquest tram del passeig, des
de la Donzella de la Costa i fins al Torrent
d’en Vallmajor. La nova senyalització horitzontal ha mantingut l’actual carril bici i
permet, entre les 8 de la nit i les 8 del matí,
l’estacionament de vehicles al cantó de la
vorera de mar. Així mateix, s’ha pintat un
únic carril de circulació de doble sentit,
amb espais per a facilitar les maniobres,
i el manteniment de les places reservades
per a minusvàlids. El regidor de l’Àmbit de
Govern i Territori, Rubén Guijarro ha explicat que el sistema perquè els conductors
respectin aquesta normativa serà el mateix
que a la resta de la ciutat. Segons Guijarro
“hem establit una sèrie de senyalitzacions
d’obligat compliment; no obstant, caldrà
observar el comportament dels primers

El Passeig Marítim, aquesta setmana

mesos dels usuaris del nou espai d’aparcament per determinar si cal plantejar-se
un control més exhaustiu”, ha detallat el
regidor. Guijarro ha recordat que la mesura
de deixar aparcar per les nits provisionalment no ha estat una decisió unilateral del
govern, si no que s’ha pres en el Consell
de la Mobilitat conjuntament amb entitats

i veïns. “Aquesta és la manera de treballar
d’aquest govern, per consens”, segons el
regidor badaloní.
Els cotxes aparcaran provisionalment
durant la nit
L’obertura per a l’aparcament en horari nocturn forma part d’una mesura provisional

fins a la projectada i anunciada construcció
del nou passeig Marítim. En aquest sentit,
el Govern Municipal va presentar el passat
17 d’octubre una proposta, redactada pels
tècnics de l’empresa municipal Engestur,
amb un pressupost estimat de 2,5 milions
d’euros i un horitzó de realització per a mitjans de l’any 2020. La proposta del futur
nou passeig Marítim en el tram entre la
Donzella de la Costa i el Torrent de Vallmajor que es va presentar al Consell de
la Mobilitat preveu un carril bici, situat a
tocar de les vies del tren, i un espai central per als vianants protegit per una línia
de bancs i jardineres. Entre els elements
més nous destaca la proposta de perllongar els passos soterrats que connecten per
sota de la via del tren, sortint a la superfície
un cop superat el carril bici per facilitar la
convivència entre vianants i ciclistes. Així
mateix, es preveu una passera a nivell per
a vianants i bicicletes que superaria sense
desnivells el pas soterrani de la Riera de
Canyadó.

La brutícia s’acumula al voltant de les vies del tren a Badalona

L’Ajuntament i ADIF signaran a principi del
pròxim any un conveni de col·laboració per
millorar i mantenir els tancaments a ambdós
costats de les vies del tren, en el tram comprès entre el port de Badalona i Sant Adrià de
Besòs. Aquest va un dels acords que l’alcalde
de Badalona, Álex Pastor, i el ministre de Foment, José Luis Ábalos, van donar a conèixer

fa uns dies després d’una reunió de treball
mantinguda a la Casa de la Vila. A la trobada
també es va parlar d’una futura actuació per
modernitzar l’estació ferroviària de Badalona.
El futur conveni de col·laboració té com a objectiu millorar la seguretat i la permeabilitat de
la línia ferroviària en el tram objecte de renovació dels tancaments per part d’ADIF. També

Obert termini per demanar
ajuts per a la conservació
d’edificis

Fins a finals de febrer poden demanar-se les ajudes

Fins dijous 28 de febrer de 2019 les persones propietàries d’edificis o habitatges i les
comunitats de veïns de Badalona poden demanar ajuts econòmics per a la conservació
en edificis de tipologia residencial col·lectiva
i edificis unifamiliars que hagin estat construïts abans de l’any 1996, gràcies al Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
La quantitat màxima de la subvenció per edifici no podrà superar el 40% del pressupost
subvencionable, ni l’import de 3.000 euros
per habitatge. En el cas dels locals l’import
serà de 30 euros per metre quadrat de superfície construïda.
Entre les actuacions que poden optar a aques-

tes subvencions hi ha la rehabilitació de fonaments, estructura (incloent els cantells dels
balcons), instal·lacions d’electricitat i fontaneria, sanejament, cobertes, terrats, façanes,
patis i mitgeres dels edificis. També inclou
treballs d’eliminació d’amiant que comportin
una modificació de la secció constructiva del
tancament original, amb actuacions de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic. Per optar
a les subvencions els edificis han de ser de
titularitat privada i, com a mínim, el 70% de
la seva superfície construïda sobre rasant ha
d’estar destinada a habitatge. Al menys el
50% d’aquests habitatges han de constituir el
domicili habitual dels seus propietaris o propietàries o arrendataris i arrendatàries.

es vol millorar la qualitat ambiental dels elements de protecció i el manteniment de l’espai
en les degudes condicions de neteja, seguretat i salubritat, de forma contínua i permanent.
L’alcalde de Badalona va afirmar que “la reunió havia estat molt profitosa” ja que s’havien
pogut tractar diverses qüestions “que l’Estat té
pendent amb Badalona des de fa molts anys”.
“Hem aconseguit posar llum a situacions
complicades, com la de la via del tren”, va
assegurar l’alcalde de Badalona qui també va
afegir que la signatura del conveni amb ADIF
permetrà dignificar aquesta zona. Pel que fa

a la futura actuació a l’estació ferroviària badalonina, Álex Pastor va indicar que l’objectiu
és modernitzar, dignificar i millorar la seva
accessibilitat.
Queixes dels veïns de la Mora
Des de fa temps, els veïns del barri de la Mora
lluiten perquè alguna administració netegi els
voltants de la via del tren. Els veïns asseguren que les vies s’han convertit en un autèntic abocador de deixalles incontrolat. De fet,
l’entitat del barri ha reclamat insistentment la
retirada d’aquesta brutícia.
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La Taxa Metropolitana
de Tractament de
Residus gravarà a qui
menys recicli

1.200.000 domicilis paguen la TMTR
1,4 milions residus generats a la
metròpolis en un any
50% objectiu de reciclatge de la UE
per al 2020

La taxa es calcula depenen
dels residus que
genera cada municipi

34% taxa mitjana de recollida selectiva
a l’Àrea de Barcelona
energia i fertilitzant, o reciclant determinats
materials com els residus de metall, plàstic,
paper, cartró i vidre.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona gestiona el servei de tractament de residus a
comerços i domicilis dels municipis que
conformen aquest organisme supramunicipal. Cada habitant de Badalona genera
més de 414 quilos de residus en un any,
una quantitat lleugerament per sota dels
420 quilos de la mitjana del territori metropolità barceloní. L’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) vol potenciar la recollida selectiva i per això redueix l’import
de la taxa metropolitana de tractament
de residus (TMTR) que paguen els veïns

als municipis que més reciclen. Eloi Badia,
vicepresident de Medi Ambient de l’AMB,
detalla que “el tractament de residus requereix una estructura molt complexa per poder
gestionar les deixalles i obtenir-ne recursos
a través del reciclatge. Si els habitants d’un
municipi generen pocs residus i els separen
bé, l’AMB ha d’invertir menys recursos en el
tractament i la taxa pot ser menor. Aquesta
maquinària permet donar el millor tractament
possible al gairebé milió i mig de tones de
residus que es produeixen anualment a
l’AMB; convertint així la matèria orgànica en

Import per habitatge
60

53€

Els consumidors paguen la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus, o TMTR, mitjançant un tram que s’incorpora a la factura de
l’aigua i que encara és desconegut per gran
part de la població. Els imports que paguen
els contribuents varien en funció de l’índex
de recollida selectiva de cada municipi. Com
més alt sigui aquest percentatge, menys paga
la ciutadania del municipi en qüestió en
concepte de TMTR. Els municipis que tenen
millors nivells de recollida selectiva poden
arribar a pagar entre 20 i 30 euros anuals per
llar mentre que els que tenen pitjors nivells
superen els 60 euros per llar. En el cas de
Badalona, la taxa està al voltant dels 53 euros
l’any per habitatge, un 1 euro menys de la mitjana a la metròpolis.
Actualment, la mitjana a l’àrea metropolitana
se situa en el 34%, i de cara al 2020 la Unió
Europea exigeix arribar a la xifra del 50% de
reciclatge sobre el total de residus generats.
La taxa la paguen tant els domicilis particulars com les activitats econòmiques situades

Recollida selectiva

54€
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en zones industrials o locals comercials,
tot i que aplicant barems de càlcul diferents. Pel que fa al consum particular (és
a dir, el que fem tots diàriament a casa)
l’import es calcula en funció del consum
mitjà d’aigua l’any anterior. En el cas de les
activitats econòmiques s’estableixen diferents categories i tarifes en funció del tipus
i quantitat de residus produïts.
S’ha optat per aquesta forma de càlcul perquè s’entén que a més persones vivint en
un mateix domicili, més gran és la despesa
d’aigua i, en conseqüència, més residus es
generen en aquesta casa. L’import es calcula en funció de l’aigua que consumim:
a més persones vivint en una casa, major
despesa d’aquest recurs i, per tant, més residus generats. La TMTR es paga de forma
fraccionada, és a dir, la quantia anual queda repartida en diversos terminis, segons
la periodicitat de les factures de l’empresa
que et subministra l’aigua.
Des del passat mes de maig i fins a finals
d’any, les companyies que abasteixen d’aigua els municipis de l’àrea metropolitana
de Barcelona milloraran la visibilitat a la
factura de la TMTR per tal que la ciutadania
entengui clarament que paga pel tractament dels residus que generen.
Com es pot reduir la TMTR?
Un ciutadà de l’Àrea Metropolitana de Barcelona pot considerar que té poca capacitat
d’incidir en el cost de la TMTR. Però hi ha
bonificacions ambientals per l’ús de les
deixalleries. Per beneficiar-se’n cal demanaar un carnet de deixalleries presentant un
rebut recent de l’aigua. A partir d’aleshores,
cada cop que utilitzi una deixalleria el ciutadà rebrà una bonificació sobre l’anualitat
de la taxa de l’any següent. Com més ús,
més descompte. Així, usa la deixalleria
més de 15 vegades pot arribar a acumular
un descompte del 14%. En definitiva: qui
separa i recicla més, paga menys.
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Crema l’edifici de l’antiga fàbrica
Piher de la Riera Canyadó
L’edifici estava ocupat des de fa anys
Un incendi va cremar, dimarts a la nit,
l’antiga fàbrica Piher, a la Riera de Canyadó. Cap a quarts de deu del vespre, el
foc va començar a la nau, on habitualment hi vivien des de fa anys, ocupes
i persones sense sostre. Per sort, cap
persona va resultar afectada per l’incendi. Fins a 12 camions de bombers van
treballar en aquest foc, i una part van
treballar durant tota la nit en aquest foc
per remullar l’espai. A primera hora de
dimecres, un cop controlat, encara sortia fum de l’antiga fàbrica. Segons fonts

municipals, en el moment de l’incendi
hi havien dues persones sense sostre,
a l’interior de la nau, que haurien fet un
foc per escalfar-se. Aquest seria, segons
les primeres investigacions, l’origen
d’aquest foc. L’Ajuntament va acordar la
zona per perill d’esfondrament de l’edifici. Ara s’haurà d’estudiar si l’estructura
ha quedat malmesa. Després del tancament de la fàbrica, el 2001 l’Ajuntament
va decidir que seria un espai pels músics
locals. Un projecte que va quedar en un
calaix.

Moment del foc a la Piher / Agustín Guijarro

Crema un espai catalogat com a patrimoni
La fàbrica Piher va ser una planta de producció industrial de material electrònic de
Badalona, ubicada al barri de Canyadó,
pertanyent a l’empresa Piher S.A., que va
arribar a tenir fàbriques a poblacions com
Granollers i Tudela. Actualment, de l’antiga
fàbrica només en resten l’edifici de serveis
i la planta de producció fruit de la seva ampliació posterior. L’edifici és obra dels arqui-

tectes Josep Maria Martorell i Oriol Bohigas, amb la intervenció de David Mackay en
la seva ampliació. Va tancar el 1989 a causa
de la severa crisi econòmica i financera que
patia el grup empresarial. La fàbrica es va
dedicar al llarg de la seva història a la producció de material electrònic, concretament
a la fabricació de resistències fixes de carbó,
condensadors ceràmics i potenciòmetres de
carbó. Actualment aquest espai estava catalogat com a patrimoni arquitectònic.

El fum, a la Piher, s’ha allargat durant dos dies / Carles Carvajal
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Badalona organitza diversos actes
a favor de la Marató de TV3
Enguany, l’espai televisiu recollirà fons pel càncer
Moltes entitats de Badalona han preparat actes per aquesta edició de la Marató.
Aquest mateix divendres 14, a la tarda,
a l’escola Minguella les mares i pares
dels alumnes de l’escola faran pastissos
i d’altres dolços que es vendran a un 1 €
la porció a l’hora de berenar. A les 16:30h,
a l’Escola Betúlia, representaran de forma
simbòlica la lluita entre la medicació i el
positivisme, i la cèl·lula cancerígena. I a
l’escola Planas i Casals, a partir Fira de
diferents activitats esportives; tals com futbol, bàsquet, tennis taula, balls amb coreografies. Aquest dissabte, 15 de desembre,
l’escola Montigalà ha preparat una festa de
Nadal, a partir de les 11h, amb tallers, xocolatada i rifes. També dissabte, tindrà lloc
el Concert a càrrec del Cor de Projectes i
l’Orquestra Baetulo de l’Orfeó Badaloní, el
Cor de Veus blanques I Cor Mixte del Conservatori de Badalona, i solistes baríton i
soprano, que interpretaran la obra Mass of

the Children, del compositor anglès John
Rutter, serà a les 21h, a l’església de Sant
Josep. Diumenge, dia de la Marató, Bufons
del Foc farà un taller de percussió, maquillatge, confecció d’instruments i xapes a la
cruïlla del carrer de Mar amb Rambla. Els
alumnes de la Riera, a més, prepararan un
dinar al mateix institut. D’altra banda, més
entitats de Badalona han organitzat més
activitats, tant abans com després de la
Marató.

seva incidència continua sent molt alta:
es calcula que, al llarg de la seva vida, en
tindran un de cada dos homes i una de
cada tres dones. Malgrat això, el 60% dels
tumors no es poden prevenir. Per això és
important diagnosticar-los més precoçment, tractar-los millor i aconseguir més
percentatge de curació i de cronificació. La
Marató de TV3 ja s’ha convertit en un espai
de referència que combina la divulgació
científica, amb les entrevistes, reportatges
i connexions arreu del territori durant més
Una jornada de solidaritat i recollida de 15 hores de televisió en directe.
de fons per la investigació
La periodista Gemma Nierga i el comunicador Ramon Gener seran els presentadors
de La Marató deTV3, que se celebrarà
aquest diumenge 16 de desembre. El
programa, que enguany arriba a la 27ena
edició, estarà dedicat al càncer. El càncer
representa la primera causa de mort entre
els homes i la segona entre les dones i la

El Comú de Badalona posa en
marxa les seves primàries per
les municipals

Imatge d’una assemblea del Comú de Badalona

Les primàries dels Comuns a Badalona serviran per votar els 14 primers membres de
la llista, inclosa la persona proposada per
cap de llista. Les primàries es realitzaran en
format d’equips i la llista més votada serà
la que concorri a les eleccions municipals
del 2019. Les candidatures hauran de tenir
un mínim del 50% de dones. De la mà de la
candidatura haurà d’arribar una explicació
política del projecte polític que es proposa
pel Comú de Badalona, segons ha explicat
la formació en un comunicat de premsa.
Des d’aquesta setmana s’estan enviant a to-

tes les persones inscrites el reglament i es
farà la convocatòria formal. Hi haurà 10 dies
per presentar candidatures, a partir d’aquí
les candidatures hauran de passar per una
Assemblea d’avals el dia 22 de desembre,
on explicaran el seu projecte als inscrits. El
8 de gener es farà un acte obert de debat i
presentació de les candidatures. Es podrà
votar de manera física a diferents punts de
la ciutat durant els dies 12, 13 i 14, coincidint amb les primàries per les eleccions europees de Catalunya en Comú, i finalment el
dia 15 es proclamaran els resultats oficials.

Badalona ha preparat diversos
actes per la Marató
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Optimisme dels comerciants badalonins
de cara a la campanya d’aquest Nadal
Els eixos han preparat diverses campanyes nadalenques
Els llums encesos, des de principis de mes,
han donat el tret de sortida a la campanya de
Nadal a Badalona. Els comerciants de la ciutat
preveuen una bona campanya.”Si fa o no fa
estarem com el 2017 o una miqueta per sobre”, assenyala el president de la Federació de
Comerciants de Badalona, Cintu Gubern. Tot
i que a l’inici el Black Friday es va veure des
del sector amb “cert escepticisme”, Gubernreconeix que ara funciona com “un impuls”
de cara a les vendes de Nadal. El comerciant
badaloní també condiciona aquestes bones
perspectives a la climatologia. “Si ens aguanta la el temps i no plou, aquesta època convida a sortir al carrer i mirar les botigues. Això
ens ajuda”, concreta. Un altre aspecte que
afavoreix el petit comerciant són les llums de
Nadal.
Nit de botigues obertes a la Morera
Com cada anys, els diferents eixos comercials han preparat campanyes per animar les
vendes. Al Centre, Badacentre ha preparat el
Joc de les Anomalies, on fins el 3 de gener,

Núm. 637

Tanca el punt
d’informació a
nouvinguts del
barri de Sant Roc
El servei donava
atenció a unes 100
persones mensuals

Imatge del carrer de Mar, amb els llums de Nadal

s’hauran de trobar anomalies als aparadors
dels 114 establiments associats. Enguany,
els comerciants sortejaran 4 patinets elèctrics
de diferents models. A més, del 24 al 29 de
desembre s’ha previst una ludoteca infantil als
halls del Principal i Zorrilla. A Bufalà també
han preparat una campanya per aquest Nadal. Els botiguers també sortejaran un patinet
elèctric. A la Morera, els comerciants han pre-

parat per aquest dissabte, 15 de desembre, la
segona edició de la Nit de botigues obertes.
Durant la nit hi hauran activitats i descomptes
en diferents establiments del barri. Al carrer
Pérez Galdós i al Passeig de la Salut també
han preparat activitats lúdiques. El 22 de desembre, el Passeig de la Salut acollirà una festa
infantil nadalenca i el mateix dia, al carrer Pérez Galdós, un tió a partir de les 17h.

El punt d’informació a nouvinguts, situat a
Sant Roc, ha tancat sense previ avís després d’onze anys de servei. El motiu és un
descuit en la tramitació de la renovació del
contracte de l’Ajuntament amb el Consorci
Badalona Sud. L’actual govern municipal
i l’anterior executiu local s’han s’acusat
mútuament de ser els responsables de la
mala gestió. L’actual regidor de Serveis a
les Persones, Jordi Subirana, assegura que
el punt reobrirà “al més aviat possible”,
quan es resolguin els “aspectes burocràtics que l’anterior govern no va solucionar”.
Per la seva part ERC i Guanyem han retret
que “es posi en perill la cohesió social i la
convivència amb excuses administratives”.
El punt donava servei a unes 100 persones
cada mes en temes jurídics, de mediació i
classes de català i castellà.
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BREUS

UN MOTORISTA MORT EN UN ACCIDENT DE TRÀNSIT
A MONTIGALÀ

Vuit detinguts a Badalona
per tràfic de cocaïna
Els detinguts venien la droga en 4 domicilis

Un motorista de Badalona va
morir, dimecres passat a la
tarda, en un accident al carrer
Holanda del barri de Montigalà.
Per causes que encara s’estan
investigant, la motocicleta va
col·lisionar amb el lateral d’un
turisme, els ocupants del qual
van resultar ferits lleus. La víc-

tima va ser un home de 32 anys,
de nacionalitat espanyola i veí
de Badalona. Al lloc dels fets
es van traslladar dues patrulles de la Guàrdia Urbana i tres
ambulàncies del SEM. Es tracta
de la quarta víctima mortal en
accident de trànsit a Badalona
durant aquest 2018.

CAMPANYA PER NO CARICATURITZAR LA POBLACIÓ
NEGRA A LA CAVALCADA
Fa més anys que l’Ajuntament
de Badalona tria un veí negre
com a màxim representant de
la carrossa del rei Baltasar. Tot i
això, molts municipis de l’Estat,
el rei negre està representat per
una persona blanca amb la pell
embetumada, és a dir, pintada

de negre. Per això, Casa Nostra
Casa Vostra demana a les administracions i comissions de tot
el territori que s’adhereixin a la
campanya amb l’etiqueta #BaltasarDeVeritat i acabar així amb
“un costum racista que caricaturitza la població negra”.

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de Badalona han
desarticulat un grup especialitzat
en el tràfic de cocaïna a la ciutat.
Amb la col·laboració de l’Àrea
Regional de Recursos Operatius
(ARRO) i de la Unitat Canina, els
agents van detenir vuit persones,
tres dones i cinc homes, tots veïns
de Badalona i de diferents nacionalitats. Tres han entrat a la presó
i la resta ha quedat en llibertat amb
càrrecs. Durant la investigació, que
va començar a principis de novembre, els agents van poder comprovar que cada detingut tenia un rol
definit en el grup. La venda es feia
en quatre domicilis. Van passar a
disposició judicial el 29 de novembre.
Els Mossos van constatar que el
grup distribuïa la droga a compradors finals des de quatre domicilis de Badalona, on rebien una

Droga confiscada pels Mossos

gran afluència de compradors. La
comanda es feia per telèfon per
agilitzar la recollida, que es feia
en pocs minuts. Amb tota aquesta
informació, un dispositiu va permetre entrar simultàniament en els
quatre pisos investigats, on es van
trobar 55 embolcalls de cocaïna,
uns 35 grams de cocaïna en pols i
137 en roca, així com 28.000 euros
en bitllets petits i tres bàscules de
precisió. També tenien un revòlver
amb munició, una pistola de cali-

bre 25 i tres pistoles elèctriques, a
més d’un lot amb descàrrega elèctrica, un puny americà que també
feia descàrrega i un bastó policial
extensible. Els Mossos van detenir
set persones i van lliurar a familiars
i amics tres menors que hi havia
als pisos. Poc després els investigadors van trobar una altra persona
que també estava sent investigada
per aquests fets i el van detenir. La
investigació es manté oberta i no es
descarten més detencions.
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El Círcol proposa
aquest diumenge
cinema a prop
Al mes de desembre el Cinema a
prop 2018-2019 toerna al Círcol
amb una extraordinària comèdia:
‘El ciudadano iluestre’.
Daniel Mantovani, un reconegut
escriptor argentí torna al seu
poble d’origen a Europa on es va
inspirar per fer la seva novel·la
més famosa. En el moment àlgid
de la seva carrera l’alcalde del
poble el nomena ciutadà il·lustre.
La parella de directors argentins,
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La Festa del Curtmetratge
arriba a Badalona
Amb sis projeccions dedicada als més joves

Mariano Cohn i Gastón Duprat,
signen la seva millor obra premiada al Festival de Venècia
2016 pel seu actor protagonista,
als Premis Goya com a millor
cinta hispano-americana i a diversos festival de Sud-Amèrica.
L’entrada és gratuïta pels socis i
sòcies, mentre que el públic en
general pot aconseguir entrada
en els establiments col·laboradors.
Curtmetratge ‘Lucky Chicken’

‘El dia més curt’ és la celebració
mundial del cinema del curtmetratge, i en aquesta edició, Badalona és l’encarregada d’acollir-lo. No
és estrany tenint en compte l’estret
vincle entre la ciutat i el món del
curtmetratge amb la celebració del
certamen de referència del sector,
com és Filmets Badalona Film
Festival.

Per aquest motiu, aquest divendres 14 de desembre, a les 20
hores, l’espai Tolrà situat al carrer d’Enric Borràs, 19, es podrà
assistir a la sessió ‘Junior Beat’,
dedicada als més joves, entre els
4 i els 12 anys, i amb una programació divertida però també rica
amb valors que inspira i alimenta
la curiositat. En la sessió, que tin-

drà una durada de 58 minuts, es
podrà gaudir de les projeccions
‘Batec de cor’ de Beth David i Esteban Bravo; ‘Lucky Chicken’ de
Gulliver Moore; ‘Dies de gat’ de
John Frickey; ‘El núvol i la balena’ d’Alyona Tomilova; ‘Are you
voleyball’ de Mohammad Bakhshi,
i ‘Heidi i el fabricant de sons’ de
Chrsitian Frei.

Del 14/12 al 20/12/2018

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

PUBLICITAT 25

26 CULTURA

Toni Santiago - redaccio@diaridebadalona.com

Núm. 637

Inaugurat el pessebre de la plaça
de la Vila i la 20a Mostra de Pessebres
L’obra de Carme Ayza es podrà visitar fins al 6 de gener
Des d’aquest dijous la plaça de la
Vila acull el tradicional Pessebre,
que un any més és obra de Carme Ayza i s’inspira en la tradició
dels pessebres hebreus i recrea
un poble d’origen àrab. El pessebre, que es podrà visitar fins
al 6 de gener de 2019, es va inaugurar amb la companyia d’una
cantada de nadales a càrrec del
Conservatori Professional de
Música de Badalona.
20a Mostra de Pessebres
D’altra banda, la sala d’exposicions El Refugi, situada a la
mateixa plaça de la Vila, ja acull
la Mostra de Pessebres, que en-

guany celebra la 20a edició. Els
diorames, creats i construïts per
l’Associació Amics del Pessebre
de Badalona, il·lustren les representacions més tradicionals del
pessebre en diferents paisatges
de la ciutat i d’altres indrets de
Catalunya i del món. L’exposició
de diorames romandrà també
fins al 9 de gener i es podrà visitar de dilluns a divendres, de 17
a 20h, dissabtes i festius, de 12 a
14 i de 17 a 20h.
Altres pessebres
El Nadal s’ha instal·lat a tots els
barris, per això també entitats recreen els seus pessebres com el

Un dels diorames exposats a la mostra

Casal Cívic Pomar amb un quadre costumista que escenifica els
oficis de l’època, l’església de
Santa Maria, l’església de Sant
Roc amb la seva 32a mostra,
l’església de Mare de Déu del
Carme, el pessebre naixement
tradicional català a l’Orfeó Badaloní, i finalment els pessebres
vivents de l’AMPA de Pere de
Tera que es viurà aquest dissabte
15 de desembre, a les 18h, a la
plaça de la Pipa, mentre que els
dies 22 i 23 de desembre, a les
18h, serà el torn de la Fundació
Ateneu Sant Roc i la parròquia
de Sant Roc a l’església de Sant
Roc.

L’Espai Betúlia acull
l’entrega dels Premis Literaris
La badalonina Marta Carreras s’ha endut el 27è Premi de Narrativa
L’Espai Betúlia va acollir el passat dimarts, 11 de desembre,
l’acte de lliurament dels Premis
Literaris Ciutat de Badalona
2018. La cerimònia, que va ser
conduïda per la periodista de
Badalona Comunicació, Bàrbara
Sedó, va premiar a la badalonina Marta Carreras, pel seu llibre
‘Tot el que no t’he dit’ amb el 27è
Premi Ciutat de Badalona de Narrativa - 31è Premi Països Catalans Solstici d’Estiu. Carreras va
néixer l’any 1977, és llicenciada

en comunicació audiovisual i
actualment es dedica a la creació
i gestió de continguts digitals i
audiovisuals. El 28è Premi Betúlia de Poesia va ser per ‘Zero’
de Yolanda Esteve, llicenciada en
Geografia i Història i treballa com
a tècnica de cultura a Manresa.
A més, és autora dels llibres de
poemes ‘Perifèries’ i ‘Intercity’.
Per la seva part, el badaloní Lluis
Gea Martínez es va endur el 20è
Premi Ciutat de Badalona de
Narrativa Juvenil amb l’obra ‘Es-

crivia flors a la Júlia’. Gea és diplomat en turisme, que ha estat la
seva activitat professional fins al
moment. Per últim, el llibre ‘Cendres al llac’ de Rafael Fabregat va
per premiat amb l’11è Premi de
Teatre Breu Inicia’t. Fabregat va
néixer a Tortosa l’any 1963 i és
professor de violí al Conservatori
de Música de Vila-seca. Durant
la seva trajectòria ha rebut altres
premis literaris com el premi
Agustín González amb ‘Jardín
oscuro’.

Gestoria Administrativa
Assessoria d’Empreses
Assessoria Jurídica
Especialistes en el sector del transport i vehicles
C. Francesc Layret, 120 baixos - tel. 93 384 08 69 Fax: 93 384 20 45 - 08911 Badalona - info@gestorialafarga.com
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Recital a l’Olímpic amb
Laprovittola i Dawson de solistes

LA PRÈVIA 12a Jornada ACB. Gran Canaria Arena, diumenge 16 de desembre a les 19.30h

Una pista sempre complicada

Resultats darrera jornada

Els de Carles Duran es reivindiquen amb un gran partit contra l’Unicaja

València Basket - Morabanc Andorra

91-72

Divina Joventut - Unicaja

93-86

Delteco GBC - UCAM Múrcia

67-81

Tecnyconta S.- Monbus Obradoiro

78-86

Movistar Estudiantes - San Pablo B.

80-79

Montakit Fuenla - BAXI Manresa

94-89

R. Madrid - Herbalife G. Canaria

87-63

Kirolbet Baskonia - C. Candelas B.

DIVINA JOVENTUT

HERBALIFE G. CANARIA
Entrenador: Víctor García

NIKOLA RADICEVIC

DJ STRAWBERRY

KIM TILLIE

CHRIS EVANS

ONDREJ BALVIN

Tot i que no està sent un bon any per a l’Herbalife Gran Canaria, Las Palmas no és mai
una plaça fàcil. I la Penya ho sap molt bé,
amb vuit derrotes en les últimes vuit visites. L’últim triomf badaloní va tenir lloc la
temporada 2009/2010, amb Sito Alonso
a la banqueta i Clay Tucker com a màxim
anotador amb 24 punts (67-69). Els canaris
encara jugaven al Centro Insular de Deportes, abans d’aterrar al flamant Gran Canaria
Arena.

93

DIVINA JOVENTUT

UNICAJA

Barça Lassa - Iberostar Tenerife

86

NICO LAPROVITTOLA

LÓPEZ-AROSTEGUI

SHAWN DAWSON

SIMON BIRGANDER LUKE HARANGODY

El moment complicat que travessa el conjunt canari pot obrir una bona finestra
d’oportunitat per trencar aquesta ratxa negativa, tot i que també fa doblement perillós
un equip molt necessitat de victòries. Ara
mateix només en té tres a la lliga (3-8) i està
a tocar de la zona de descens. Uns mals resultats que tenen a veure amb el desgast
que suposa jugar l’Eurolliga, on l’Herbalife
duu un balanç de 4-7, i que fa uns dies van
provocar la destitució de Salva Maldona-

Todorovic, en línia ascendent. / David Grau - CJB

do. Víctor García, un dels seus ajudants,
ha agafat el timó i ha estat confirmat fins a
final de temporada. García va debutar amb
un triomf europeu a la pista de l’Olimpia de
Milà (86-94) i diumenge va caure a l’ACB
davant del Madrid (87-63). Avui divendres,
abans del duel amb la Penya, els canaris
reben el Buducnost.
El Divina Joventut viatja a Las Palmas amb
les piles ben carregades després de l’exhibició contra l’Unicaja. L’equip necessitava
rescabalar-se del cop dur de Saragossa i ho
va fer amb nota, demostrant que si fa bé les

coses pot competir contra qualsevol rival.
L’absència d’Albert Ventura, lesionat contra els malaguenys, serà un handicap, per
l’esperit que el capità sempre transmet al
grup, però s’espera que Dakota Mathias ja
reaparegui. Les baixes també han estat un
maldecap per als canaris en aquest primer
tram del curs, amb lesions d’homes importants com Clevin Hannah o Luke Fischer.
Eulis Báez, amb un esquinç lleu al lligament
intern del genoll esquerre que es va fer contra el Madrid, és dubte i veurem si pot jugar
contra els verd-i-negres.

BADALONA ÉS BÀSQUET
Adrià Arbués
Doctorant (UPF) en Intel·ligència Artificial aplicada al Bàsquet

Espectacle d’agrair
Tot i començar la temporada de forma dubitativa, Shawn Dawson és, ara per ara, el
jugador més espectacular de la Lliga Endesa, i gairebé cada jornada es cola al Top7 de jugades amb els seus vols. L’Olímpic
de Badalona trobava a faltar la presència
d’un jugador que pugui aixecar el públic
de les seves cadires en els moments més
insospitats, com en el rebot ofensiu que
acaba esmaixant el darrer cap de setmana.
Badalona està recuperant l’espectacle de

la mà de l’israelita, que aporta unes dosis
d’espectacle comparables a les que en el
seu moment van aportar Maceo Baston o
el mateix Rudy Fernández. Altres jugadors
també van deixar jugades pel record, però
de forma més esporàdica, com ara Venson
Hamilton, Charles Gaines, Jerome Moiso,
Tony Gaffney, Brandon Paul o Demetrius
Conger. Un “show” necessari que crea un
fort vincle amb el públic i fa que aquest
s’enganxi.

Milosavljevic (8), Waczynski (9), Roberts (2),
Lessort (9), Wiltjer (20) ‑cinc inicial‑, Jaime
Fernández (19), Díaz (3), Salin (8), Díez (4),
Shermadini (4) i Carlos Suárez (-).

Reacció espectacular del Divina Joventut
després del sotrac de Saragossa. Els verd-inegres es van retrobar amb la seva millor versió davant de l’Unicaja i van regalar als seus
seguidors un triomf de prestigi contra un dels
equips més en forma de la lliga. Els malaguenys aterraven a l’Olímpic havent perdut
només tres dels divuit partits oficials que havien jugat fins al moment, però van topar amb
una Penya que tenia moltes ganes de reivindicar-se i que no va acusar pas el parèntesi
de les finestres FIBA. Mossegant en defensa,
dominant amb autoritat el rebot i recuperant
l’encert exterior (11/26 triples), els de Carles
Duran van posar la directa des del primer
quart, on ja van deixar ben clares les seves

intencions (27-19). I ho van fer sota la batuta
d’un Nico Laprovittola imparable (28 punts,
9 assistències i 27 de valoració). L’argentí i
un Dawson també estratosfèric (16 punts i 6
rebots) van posar dempeus un Olímpic que
va xalar de valent amb el joc i la intensitat dels
verd-i-negres. Un partit gairebé rodó, amb la
lesió de Ventura com a única nota negativa,
on també cal destacar la feina més fosca però
clau sota els cèrcols de Luke Harangody (13
punts, 7 rebots i 17 de valoració) i Todorovic
(10 punts) i la implicació de tot el grup.
Abans de l’inici del matx es va guardar un
emotiu minut de silenci en memòria de l’expresident verd-i-negre Genís Llamas, que va
morir el passat 3 de desembre.

77-73

Classificació

Entrenador: Carles Duran

Dawson (16), Laprovittola (28), Ventura (5), Birgander (6), Harangody (13) ‑cinc inicial‑, Dimitrijevic (2), Morgan (8), López-Arostegui (5), Todorovic (10), Nogués (-) i Parra (-).

100-78

Laprovittola va fer una nova exhibició, amb 28
punts i 9 assistències. / D. Grau - CJB

Propera jornada
San Pablo Burgos
Iberostar Tenerife
Monbus Obradoiro
Morabanc Andorra
UCAM Múrcia
BAXI Manresa
C. Candelas Breogán.
Unicaja
Herbalife G. Canaria

-

València Basket
Kirolbet Baskonia
Movistar Est.
Delteco GBC
Montakit Fuenla
Tecnyconta S.
Real Madrid		
Barça Lassa
Divina Joventut

		 Equip

G

P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

10
9
9
8
6
6
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
2
2

1
2
2
3
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
9
9

Barça Lassa
KIrolbet Baskonia
Real Madrid
Unicaja
Iberostar Tenerife
BAXI Manresa
València Basket
Tecnyconta Saragossa
Divina Joventut
Morabanc Andorra
Montakit Fuenla
UCAM Múrcia
Sam Pablo Burgos
Monbus Obradoiro
Movistar Estudiantes
Herbalife G. Canaria
C. Candelas Breogán
Delteco GBC
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La lesió contra l’Unicaja deixa
Ventura fora de combat unes tres setmanes

La Penya aconsegueix el bitllet
per disputar la Minicopa de Madrid

Va patir una microruptura al bíceps femoral de la cama esquerra

El base verd-i-negre Conrad Martínez, MVP de la fase prèvia

El Divina Joventut no podrà comptar amb
Albert Ventura per als pròxims partits. El capità es va lesionar en el segon quart del partit contra l’Unicaja, quan va notar una estrebada a la cuixa, i les proves van determinar
que té afectat el bíceps femoral de la cama
esquerra, on va patir una microruptura. El
període previst de baixa serà aproximadament d’unes tres setmanes, de manera que
es perdrà segur el partit contra l’Herbalife
Gran Canaria d’aquest diumenge i el del dia
23 a l’Olímpic contra l’Iberostar Tenerife, en
el dia que també tindrà lloc la junta d’accio-

L’Alqueria del Bàsquet a València va ser
l’escenari de la fase prèvia de la Minicopa
Endesa, on el Divina Joventut va aconseguir de forma brillant la seva classificació
per a la fase final del torneig, que tindrà
lloc a Madrid coincidint amb la Copa
del Rei del 14 al 17 de febrer. Els verdi-negres van debutar tombant el Montakit
Fuenlabrada per 76-66 i l’endemà van
segellar la classificació derrotant el Gran
Canària per 96-95, amb un bàsquet sobre
la botzina d’Edu Canals. Ja amb el bitllet
a la butxaca, els nois que entrena Héctor
Sánchez van arrodonir la fase prèvia imposant-se al Sant Pablo Burgos per un
contundent 29-80.
A més de l’èxit col·lectiu, el bressol verdi-negre també es va endur el guardó del
millor jugador del torneig, que va recaure
en Conrad Martínez. El base de la Penya
va liderar l’equip amb uns números extraordinaris: 18,7 punts, 5,7 rebots, 5,7
assistències i 18,7 de valoració per partit.
A Madrid, a la fase final, el Joventut haurà

nistes. Caldrà veure si el capità verd-i-negre
arriba a temps per poder jugar a la pista de
l’UCAM Múrcia, en el matx que tancarà l’any
el 30 de desembre.
L’absència de Ventura suposa un nou contratemps per a Carles Duran en una posició d’escorta on Dakota Mathias encara no
ha pogut reaparèixer després de la lesió
que es va fer al camp del Madrid el passat
14 d’octubre. El nord-americà ha seguit
arrossegant molèsties al turmell i la seva
recuperació s’ha allargat més del que estava previst inicialment. Contra l’Unicaja,

Ventura es va fer mal al segon quart contra l’Unicaja. / D. Grau - CJB

dissabte passat a l’Olímpic, es va vestir de
curt i va fer l’escalfament amb la resta dels
seus companys, però de forma molt suau i
va acabar sense jugar ni un minut. Amb la

SUPERMANAGER

lesió de Ventura, però, l’equip el necessita
i si no hi ha cap contratemps d’última hora
Mathias tornarà aquest diumenge al Gran
Canaria Arena.

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES

iga?

T’apuntes a la ll

Equip del Diari

Jornada 10
1º PENYA TEAM
javierbdn (Badalona) 211,20
2º YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma) 208,00
3º TODO POR METERLA SM
rasoca (Barcelona)
205,00
.....................................................................................................................
76ºDiarideBadalona
DiarideBadalona (BDN) 157,20

El guanyador de la temporada
rebrà una pilota firmada pels
jugadors de la Penya!
LLIGA

Lliga (general)
1º LeBron
belito32 (Badalona) 1.542,80
2º YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma) 1.524,40
3º Mobilgirgi
boyeyo (Badalona)
1.491,80
...............................................................................................................
34ºDiarideBadalona
DiarideBadalona (BDN) 1.358,00

1- Kloof, Laprovittola, Campazzo.
2- Brizuela, Shawn, Jaime Fer,
Beirán.
3- Tomic, Shermadini, Shengeila,
Thompson.

Conrad Martínez, amb el trofeu d’MVP. / ACB Photo (J.M. Casares)

de lluitar pel títol de la Minicopa contra el
Madrid, el Barça, el Movistar Estudiantes,

l’Iberostar Canarias, el València, el Tecnyconta Saragossa i el Gran Canària.

Per Nadal,
paquets
d’entrades per
anar a l’Olímpic
Un dels reptes de la temporada és
aconseguir incrementar l’assistència
de públic a l’Olímpic, que no ha acabat
d’arrencar en aquest primer tram de la
temporada. Per aconseguir-ho, el Divina Joventut ha posat a la venda un “Paquet Nadal” d’entrades per poder veure
les visites a Badalona del València Basket (el 6 de gener), el Real Madrid (el 9
de març) i un tercer partit a escollir amb
un descompte del 50%.
Els paquets d’entrades es poden adquirir al lloc web del club verd-i-negre,
www.penya.com, que s’ha renovat i ha
activat una nova botiga online, i entre
les opcions per triar el tercer partit amb
descompte hi ha el duel a l’Olímpic contra l’Iberostar Tenerife, del pròxim 23 de
desembre, o el matx contra el Kirolbet
Baskonia, del diumenge 13 de gener.
Aquest enfrontament amb els vitorians,
corresponent a la setzena jornada de la
lliga ACB, ha canviat d’horari i es disputarà a les 5 de la tarda.
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Manolo Márquez inaugura el cicle
de conferències de la Fundació Futbol Badalona

LA PRÈVIA 17a Jornada. Son Malferit. Diumenge, 16 de desembre. 12 hores (Esport 3)

En el camp més difícil

L’exentrenador escapulat fa una xerrada per als nens i els tècnics del futbol formatiu
sobre les seves vivències “des de la base fins a primera divisió”

AT. BALEARS

CF BADALONA

POSICIÓ 4rt
8 Partits a casa G 7 E 0 P 1
Gols a fora Marcats 15 Rebuts 8
Entrenador Javier ‘Manix’ Mandiola.

POSICIÓ 11è
8 Partits fora G 2 E 4 P 2
Gols a fora Marcats 7 Rebuts 9
Entrenador Ramon Calderé.
Foto: Eloy Molina.

El Badalona visita Son Malferit, aquest diumenge al migdia, amb la necessitat de girar la mala
dinàmica de les últimes cinc jornades, en les
quals només ha sumat tres punts. El camp de
l’Atlètic Balears, però, és el més complicat del
grup tercer de segona B en el que portem de
lliga. Els números són clars: l’equip mallorquí
ha guanyat set dels vuit partits que ha disputat
com a local, ha marcat quinze gols i n’ha rebut
vuit. De fet, és així com els jugadors que entrena Javier Manix Mandiola han fonamentat la

quarta posició que ocupen en la classificació.
Entre ells cal destacar el migcampista Francesc
Fullana, el golejador Nuha (5 gols) i un vell
conegut com és el central Álvaro Vega. “Les
estadístiques ho diuen tot, tenen molt apamat
el seu terreny de joc i es fan forts allà. Per això,
durant tota la setmana hem treballat per adaptar-nos a un camp petit”, comentava Ramon
Calderé després de l’entrenament de dimecres.
“El nostre objectiu és aconseguir sis punts en
els dos pròxims partits, ens ho mereixem”, et-

BADALONA - BARCELONA B

Classificació

1

2

Badalona: Morales; Robert Simón, Robusté,
Estellés, Moyano, Escudero (Giva, 51′); Aly
(Iván Agudo, 64′) Nana, Boniquet (Sergi Garcia, 71′); Natalio i Chacopino.
Barcelona B: Carevic, Wague, Araujo, Chumi,
Guillem, Oriol Busquets, Carles Pérez (Cuenca,
90′), Riqui Puig, Mujica, Collado i Ballou (McGuane, 76′).
Gols: 0-1, Araujo (18′); 0-2, Ballou (33′); 1-2,
Robert Simón (71′).
Àrbitre: Carlos Carbonell (valencià). TG: Estellès, Moyano, Ballou, Guillem i Giva. TV:
Calderé.
Públic: 2.018 espectadors.

Propera Jornada

		Equip

PTS

GF

GC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

33
30
29
28
25
25
24

26
15
27
25
19
22
19

14
9
18
20
15
22
14

Lleida
Hércules
Vila-real B
At. Balears
Cornellà
Sabadell
Barcelona B

8. Espanyol B

21

22

18

9. At. Llevant

20

18

17

10. Olot

20

14

13

11. Badalona
12. Conquense
13. Ejea
14. Alcoià
15. Ebro
16. Ontinyent
17. València B
18. Teruel
19. Castelló
20. Peralada

19
18
18
18
17
17
15
15
13
13

14
17
12
15
11
12
19
10
12
14

17
21
16
20
14
17
22
21
16
19

· Carns de
vedella, porc i
xai ecològic
· Formatges i embotits
ecològics
· Pernil de Terol i pernil
Ibèric ecològic
Mercat Municipal de Torner,
paradas 225-226-227 - Tel. 93 387 03 94

zibava també l’entrenador escapulat, que haurà
de veure el partit des de la graderia, després
de ser expulsat diumenge passat a l’Estadi i
de rebre una sanció de tres jornades. Per la
seva banda, el capità escapulat, José Miguel
Morales, destacava la qualitat de la davantera
de l’Atlètic Balears: “Tenen bons atacants, com
Nuha i Marcos de la Espada, que van ser companys meus en el Sant Andreu, i coneixen bé
la categoria. Patirem molt, però crec que és un
camp on podem retrobar el camí de la victòria”.

At. Balears
Vila-real B
Peralada
Barcelona B
Ebro
Espanyol B
Conquense
Olot
Sabadell
Ontinyent

-

Badalona
At. Llevant
Castelló
Lleida
Teruel
Cornellà
Hércules
Ejea
Alcoià
València B

Resultats 16a Jornada
Badalona 1
At. Llevant 1
València B 1
Alcoià 0
Ebro 0
Teruel 0
Lleida 3
Castelló 0
Hércules 1
Cornellà 2

-

Barcelona B 2
Ontinyent 0
At. Balears 1
Ejea 0
Olot 0
Espanyol B 4
Conquense 0
Sabadell 1
Peralada 0
Vila-real B 0

El racó de’n Saisó
Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

Giva
El Badalona torna a acostar-se a la
zona calenta de la classificació. Diumenge passat no va merèixer perdre,
però cal no oblidar el partidàs de Morales. En aquest equip el gol és una
assignatura pendent i, sobre aquest
assumpte, vull aturar-me en un jugador: Giva. El brasiler havia de ser un
referent en atac però, de moment, res
de res. Zero gols i molts minuts a la
banqueta. Giva és una de les decepcions de la temporada i, si no millora
el seu rendiment, serà un luxe mantenir-lo en la plantilla. Segur que en
el futbol base trobaríem algun jugador
amb més ganes que ell.

Trofeu Joan Saisó
Al màxim golejador del
CF Badalona en la lliga
• Amb 3 gols Natalio, Albarrán i
Chacopino.
• Amb 2 gols Robert Simón.
• Amb 1 gol Iván Agudo, Santi Magallán i Aly.

Foto: Eloy Molina.

La Fundació Futbol Badalona (FFB) va encetar, dimarts passat, un cicle de conferències
per als jugadors i els entrenadors del futbol
base escapulat amb una xerrada de Manolo
Márquez. Durant més de dues hores, qui va
ser entrenador del CF Badalona les temporades 2010-11 i 2011-12, en les quals l’equip
badaloní va jugar el play-off d’ascens a segona, va compartir amb una nombrosa assis-

tència els detalls i les experiències de la seva
llarga trajectòria a les banquetes. Márquez,
de 50 anys, ha passat per totes les categories
del futbol estatal, des dels benjamins fins a
primera divisió, on la temporada passada va
entrenar la UD Las Palmas. Per això, la conferència que va oferir a l’aula polivalent del
camp municipal de Montigalà portava com a
títol ‘Vivències d’un entrenador professional.

Íngrid M. Sicília, Manolo Márquez i Juanjo Garcia. / Eloy Molina.

Des de la base fins a primera divisió’.
El director esportiu de la FFB, Juanjo Garcia,
es mostrava molt satisfet de l’experiència i
assegurava que molt aviat s’anunciaran els
noms dels pròxims conferenciants i les dates
de les conferències. Continuaran sent, en tot
cas, figures de reconegut prestigi en el futbol
català. Manolo Márquez, per la seva banda,
valorava l’acte de manera molt positiva. “Ha

estat magnífic. Estic molt content de la resposta que he rebut per part de la concurrència i del tracte que m’han donat”, manifestava
a aquest diari. Finalment, la directora general
de la FFB, Íngrid M. Sicília, destacava que el
cicle de xerrades que es va estrenar dimarts
“neix de la voluntat de fomentar una formació
continuada entre els jugadors, els tècnics i
els familiars dels jugadors de la fundació”.
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El Seagull es treu de sobre el Barça B
en la lluita per la lliga i el play-off (0-2)
Inmens partit de les ‘gavines’ a la Ciutat Esportiva Joan Gamper
El Seagull va tombar el FC Barcelona B
a la Ciutat Esportiva Joam Gamper i va
demostrar per què és líder de la lliga, amb
32 punts de 36 possibles. Les ‘gavines’
no van donar opcions al filial blaugrana
amb els gols d’Alba Gordo (12’) i Nuria
Garrote (51’).
La capitana badalonina va avançar el conjunt de Jordi Ferrón en una falta lateral
prop del córner local que avançava les
visitants.
El Seagull va tenir el 0-2 abans del descans a través de Nuria Garrote però la defensa local va evitar mals majors.
Mentre les badalonines continuaven al
seu ritme, arribant amb perill a la porteria
blaugrana i avortant qualsevol intent de
reacció local, el Barça B denotava la sensació d’un equip ja derrotat. Amb aquest
panorama, ambdós conjunts van marxar
a vestidors.

A la represa, el Seagull va tornar a demostrar per què és el líder de la competició, etzibant una estocada de mort al
filial blaugrana. Nuria Garrote, una de
les millors del partit, es va aprofitar de
la fragilitat defensiva de les ‘culers’ a pilota aturada per dibuixar el segon en el
marcador.
Amb el 0-2, el Barça B es va difuminar
amb el pas dels minuts, arribant l’ocasió
més perillosa de les locals en l’afegit.
Amb aquesta victòria, el Seagull recupera
la distància de 3 punts respecte al Zaragoza, el segon classificat i, de retruc, les
blaves amplien a 11 punts la distància
amb les blaugranes i trenquen qualsevol
opció possible del Barça lluitar pel títol.
Un marge més que considerable perquè
el Seagull ho aprofiti encara més en la
darrera jornada de la primera volta davant
el ‘Colle’.

Foto: X. García
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L’incombustible Jordi Rojas
penja les botes als 43 anys
Ha defensat la samarreta del CF Lloreda durant 9 temporades

Foto: CE Europa

Si haguéssim de fer un llistat amb jugadors històrics del CF Lloreda, de ben segur
que el de Jordi Rojas apareixeria entre els
capdavanters. Amb 43 anys, el darrer gran
capità ‘vermell’ ha decidit posar punt final
a la seva etapa de futbolista. O aquesta ha
estat la seva determinació a curt termini.
“Quan vaig deixar el Lloreda, la meva idea
era per penjar les botes i oficialitzar la
meva retirada però fa unes setmanes vaig
rebre la trucada de Carlos Rodríguez i em
va presentar el projecte del Pubilla Casas
(Segona Catalana”.
Tot i això, l’etapa de Rojas al club de L’
Hospitalet no ha tingut un camí gaire extens, sinó més aviat efímer. Amb dues setmanes a l’entitat, la Junta Directiva va fer
fora el seu míster i Rojas va marxar.
Un any i mig després d’un primer intent
de desvincular-se definitivament del futbol -va tancar etapa al Lloreda després

de 9 temporades -, el jugador badaloní ha
tornat a replantejar-se l’adéu del seu amor
esportiu. “Físicament estic bé però no em
plantejo jugar en una lliga de veterans.
No em reflecteixo amb aquest nivell, a mi
m’agrada competir en un esglaó com Segona Catalana”, assegura Rojas.
Tot i que no “tanca” la porta a un segon
retorn a les categories regionals, Rojas ja
és un històric del futbol badaloní.
Format en les categories inferiors del CF
Badalona fa 25 anys, Rojas ha defensat la
samarreta de la UE Badaloní (3a Divisió),
el CD Pomar, la UE Calella i el Lloreda CF
(2008-2017).
D’altra banda, compaginar el seu ‘hobby’
amb la vida familiar, mai ha estat un hàndicap o contratemps durant pràcticament
els 15 que porta en actiu: “sempre he tingut el suport de la meva dona i la meva
família”.
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El Sant Josep acomiada Sergi Vives
i Toni Madrid tanca cicle al Joventut Femení

El Titus trenca la mala ratxa
i el Charlotte’s es deixa sorprende a casa

Lluís Pintor i Xavi Duatis seran els recanvis a les banquetes, respectivament

Martí Pèlachs i Sergi Bocanegra es classifiquen per a l’Estatal

La nova Junta del CB Sant Josep, presidida per Ibon Orrantia, ha comunicat al seu ja
exentrenador del primer equip parroquial,
Sergi Vives, que deixa de ser el tècnic del
vestidor de lliga EBA. Tot i defensar la cinquena posició del grup C-B de la lliga, la
destitució no és per motius esportius, sinó
més aviat de confiança.
Vives ha entrenat a totes les categories del
club badaloní (Escola, Mini, Infantil, Cadet,
Júnior i Sènior) i ha estat coordinador. La
temporada 2018-2019 era la seva quarta
campanya al capdavant del primer equip,
després d’assolir l’ascens a EBA fa dos cursos.
La fulminant decisió de la nova directiva
groc-i-lila, que va ser comunicada a Sergi Vives el dimecres 5 a a tarda al bar del
Centre Parroquial, ja ha començat a tenir les
seves conseqüències esportives amb l’adéu
de la pràctica totalitat dels jugadors per solidaritzar-se amb el seu entrenador. A petició
dels jugadors de l’equip sènior es va celebrar
una reunió dijous 6 a les 20 hores. Després

Amb el descans del primer equip, el Sosmatic, el protagonisme de la jornada va ser
pel Titus Badalona de Primera Divisió Estatal. Els blaus portaven tres derrotes consecutives i necessitaven una victòria que els
retornés a la senda adequada. Amb l’equip
titular, curiosament inèdit aquesta tempora-

d’escoltar les raons exposades per la Junta
Directiva, tots els jugadors van sol·licitar
que es reconsiderés la decisió de cessar a
Sergi Vives i davant la postura inamovible
de la Junta la majoria han decidit abandonar
l’equip. Tot i això, el club mantindrà el contacte amb alguns d’ells per convèncer-los.
Una qüestió “de confiança i d’idees”
El president de l’entitat, Ibon Orrantia, ha raonat al Diari de Badalona la raó d’aquesta decisió: “Els motius pels quals s’ha cessat Sergi Vives són per una qüestió de confiança. La
trajectòria que portava dins el club i les seves
idees [respecte al primer equip] no corresponen amb la de la nova directiva. No és la
figura idònia perquè continues al capdavant
del primer equip”, justifica Orrantia.
D’altra banda, el president parroquial també
ha estat molt contundent amb el possible
exili, ara com ara una realitat, per part de
tota la plantilla: “Seguirem en contacte amb
els jugadors durant la pròxima setmana i, si
marxen , és una decisió que respectem, però

vencent a un dels millors jugadors de la lliga, Ivan Martínez. A dues jornades d’acabar
la primera volta i amb un partit contra el
cuer, el Titus es situa a la zona tranquil·la
de la taula, però caldrà veure els moviments
que facin els equips de baix a les seves
plantilles que podran estrènyer la lliga.

Vives conclou etapa al Sant Josep. / M. Expósito

esperem que no succeeixi. La destitució de
Sergi Vives és una decisió de junta i no es
pot rectificar. És irrevocable. No ens plantegem fer un pas enrere i no posarem cap
problema a cap jugador que vulgui marxar.
L’acomiadament de Vives és una decisió molt
meditada i ferma”, sentencia.
Lluís Pintor n’és el recanvi
Durant aquesta setmana, el club ha fet oficial
el fitxatge de Lluís Pintor a la banqueta del
primer equip. Pintor va entrenador els equips
cadets i júniors parroquials fa dues temporades i ara li arriba l’oportunitat de fer el salt a
lliga EBA.

1 any i 3 mesos ha estat el temps de Madrid al primer equip del Joventut Femení / M.E

da, la tripleta badalonina va derrotar a un
complicat Palma per 4-2 a casa, on encara
no coneix la derrota. Els illencs van tenir
opcions fins al final, amb un duel intens entre dos jugadors d’estils similars com són
Miranda i Oliver. L’altre punt clau del dia va
tornar a tenir el protagonisme de Miranda,

Toni Madrid tanca cicle al Joventut F.
I amb la mateixa sorpresa ens hem trobat
a La Plana amb l’adéu de Toni Madrid a la
banqueta del Joventut Femení, també sense
fer referència a un motiu de classificació. “La
destitució de Toni Madrid no es correspon a
un motiu esportiu sinó més aviat de presa de
decisions. El club actuava per un camí i ell
anava per un altre. Cada equip té els seus ob-

jectius a la pista però la línia d’actuació no la
respectava”, justifica Javier Villanueva.
“Quan el club té una normativa és la mateixa
per tots els entrenadors. Hem tingut diverses
converses amb ell, no l’hem destituït sense
previ avís. No és una qüestió esportiva”, assegura el conseller verd-i-negre i responsable del Joventut Femení.
Aquesta determinació coincideix amb la
millor ratxa del primer equip. El Femení A
acumula cinc victòries seguides i es troba
a les portes de les posicions de promoció
d’ascens a Copa Catalunya. “No crec que
aquesta decisió pugui alterar la dinàmica
d’equip. L’objectiu és recuperar la categoria
de Copa Catalunya. Agraeixo la feina que ha
fet [Toni Madrid] perquè era bona”, sentencia
Villanueva.
A partir d’ara, Xavi Duatis serà el nou tècnic de l’equip, qui tornarà a una banqueta
verd-i-negre. Anteriorment, va dirigir equips
del Sant Andreu Natzaret i el Bàsquet Neus
colomenc. Duatis ja ha mantingut contacte
amb el seu nou vestidor i bona part de les
jugadores ja el coneixen.

Foto: CTT Badalona

Els Dracs cercaran la seva
tercera copa estatal
Davant els Blcak Demons
Els Badalona Dracs es va classificar el diumenge 2 de desembre per a la final de la
22a Copa d’Espanya de Futbol Americà, al
derrotar als Gijón Mariners per 47-10 en el
partit disputat en el camp del Badalona Sud.
El seu rival en l’onzena final copera de l’equip
d’Oscar Calatayud serà Las Rozas Black Demons, qui va vèncer en la darrera semifinal a
Camioneros Coslada per 21-7. La final de la
22a Copa d’Espanya es disputarà a Guadala-

jara a les 17 hores.
Per una altra part, les categories inferiors dels
Dracs van tenir la jornada final de la Copa
Catalana de Futbol Flag Sub-13 disputada en
Barberà del Vallès i on els alevins, entrenats
per Albert Pascual, van encaixar tres derrotes
que els va situar en la cinquena plaça final.
Els cadets, que van tancar la seva participació en la CCFA en Castell d’Aro, van collir
dues noves derrotes davant Reds i Rookies.

Foto: Badalona Dracs

D’altra banda, el tercer equip del club va
patir una patacada a casa contra un equip
de la part mitja-baixa de la taula, el Bàscara.
Sense l’equip titular, Bocanegra va perdre la
imbatibilitat i el partit es va encaminar als
dobles on la inèdita parella badalonina Bocanegra-Serra va estar a punt de salvar els
mobles, però la victòria es va escapar per
només dos punts. El Cardedeu, principal
perseguidor dels blaus, no va fallar i empata
en primera posició amb el Charlotte’s, però
és líder per average particular (4-3) a falta
de partit de la segona volta.
Pèlachs campió
La localitat aragonesa d’Utebo va acollir el
Torneig Classificatori Estatal, on els juvenils Martí Pèlachs i Sergi Bocanegra van
aconseguir la classificació per a l’Estatal,
mentre que Ivan Rojo i David Ruescas van
quedar eliminats a grups, Rojo per triple empat. Pèlachs va sobreposar-se i va
acabar proclamant-se campió del torneig,
només patint en un partit, a 1/8 de final.
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TOT PER A LA CONSTRUCCIÓ
I LA REFORMA DE LA LLAR

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
La conjunció actual de Mart amb Neptú i en un aspecte de tensió amb el Sol, indica que pots viure dubtes
que et faran postergar alguna cosa que estaves a punt
d’iniciar.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Els altres, i la parella en particular, volen apostar per alguna cosa que tu no veus tan clara. Caldria reconsiderar
punts de vista i formular-se preguntes per avançar.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Pots viure alguns desacords interns respecte a la manera de gestionar l’economia. Per una banda sents que fas
el que has de fer i per l’altra tens dubtes de tipus ètic.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Evita que fantasmes del passat et pertorbin la tranquil·litat o la recerca de l’equilibri que cerques. Pot ser que
sentis la necessitat d’ajudar a una persona amb problemes.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Temes sanitaris ocupen part del teu temps amb la
conjunció Mart/Neptú transitant per la teva Casa VI.
La salut demana posar-se al dia i potser iniciar algun
tractament.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
En aquest moment pots estar més pendent de la teva
imatge. Et ve de gust un canvi i fer algunes compres.
En el sector laboral reprens unes tasques que creies
finalitzades.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Amb Saturn ben recolzat per Venus i Mart/Neptú, reps
força energia per emprendre. Confia en les teves possibilitats i aposta al teu estil, sense pressa però sense
pausa.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El passat et ve a buscar. Encara no és el moment de
començar alguna cosa que semblava enllestida. Venus
al Mig Cel, dóna opcions al sector laboral amb les que
no comptaves.

Sudoku

PISTA DE GEL

C. dels Arbres, 45
(Pl. La Plana)
De l’1 de desembre al 7 de gener
B1

B3

B4

B5

B6

B7

B25

B27

B29

B30

M28

Bessons (21/5 al 21/6)
Abans que Mercuri deixi Escorpí pots aprofitar el plus
de profunditat que aporta aquesta posició del teu regent, posant la vista en petits detalls que cal considerar.

www.gress.es

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Ja queda menys per assolir un altre estat des del qual
percebre les coses. Ara potser estàs encara una mica
encaparrat però aviat començaràs a veure millors opcions.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Hi ha alguna cosa que calles per prudència. En el passat
potser ja hauries parlat però optes per la cautela i esperar. Al sector laboral hi ha coses que vols millorar.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Estàs més combatiu, fruit de la conjunció Mart/Neptú
i et pots sentir més actiu o parlant sense gens de vergonya. Aprofita per començar algun projecte que tenies
en espera.

MAGATZEM I EXPOSICIÓ A ARGENTONA:

MAGATZEM I EXPOSICIÓ A MATARÓ:

C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA (Ctra. del Cross a
Argentona, costat ITV, sense problemes d’aparcament)

Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1, MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARI COMERCIAL:

HORARI COMERCIAL:

De dilluns a divendres: 7:30 a 13:30h i 15:00 a 20:00h
Dissabte: 8:00h a 13:30h i de 16:00 a 20:00h

De dilluns a divendres: 7:30 a 13:30h i 14:30 a 20:00h
Dissabte: 8:00h a 13:30h
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