
Sant Roc 
pateix un 
incendi
mortal
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El foc deixa 3 morts 
i una trentena de ferits

La Penya té el 
primer “match-
ball” per ser a 
la Copa amb 
el reforç de 
Marcos Delía   18       
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Tot apunta que la causa de l’incendi que va 
provocar la mort de 3 persones -una dona 
de 86 anys i 2 persones que no s’han iden-
tificat- i una trentena de ferits aquest 5 de 
gener al número 244 de l’avinguda Marquès 
de Montroig de Sant Roc va ser una sobre-
càrrega elèctrica en una escomesa que es-
tava punxada il·legalment. Així ho han dit 
els bombers de la Generalitat, que alerten 
que és una situació més habitual del que es 
creu. De fet, l’Associació de Veïns de Sant 
Roc fa anys que denuncia la precària ins-
tal·lació elèctrica d’algunes comunitats de 
veïns, sobretot les que encara no han estat 
remodelades. El president de l’entitat veïnal, 
Diego Justicia, ho diu així de clar: “els edi-
ficis no remodelats són edificis cremats”, i 
es calcula que hi ha uns 2.000 edificis en 
aquesta situació. Només aquest 2018, en el 
carrer Marquès de Montroig on es va pro-

La tragèdia a Sant Roc posa al 
descobert el perillós estat 
dels edificis no rehabilitats

duir la tragèdia aquest cap de setmana, es 
van declarar dos incendis, un al febrer en un 
cinquè pis del número 243, i un altre aquest 
passat octubre en una planta baixa del nú-
mero 245. Per això, els veïns lamenten que 
“es veia a venir” que es podia produir un 
incendi de conseqüències tan devastadores. 
Cap institució oficial ho vol dir clarament 
i no hi ha dades que ho corroborin però 
l’Associació de Veïns coneix perfectament 
que les sobrecàrregues elèctriques a cau-
sa d’escomeses punxades tenen diverses 
motivacions, des de plantacions il·legals de 
marihuana que consumeixen molta energia, 
a veïns que es volen estalviar els alts rebuts 
de la llum i, evidentment, famílies que no 
tenen prou recursos per pagar la factura de 
la llum. A tot plegat, se li suma la situació 
d’ocupació il·legal de pisos que, segons es-
tudis fets pels veïns, voreja els 300 habitat-

ges del barri. Diego Justicia assegura que 
“no volem que es faci fora cap veí de casa 
seva, sinó que l’administració en faci un se-
guiment i, si cal, els serveis socials ajudin 
aquelles famílies vulnerables, però punxar 
la llum és un perill”. En aquest sentit, Jus-
ticia es pregunta “per què l’Ajuntament de 
Badalona mai no ha donat les dades de les 
famílies ateses per pobresa energètica”. 
L’alcalde de Badalona, Àlex Pastor, no vol 
que s’estigmatitzi el barri on va néixer però 
reconeix que s’ha d’actuar amb celeritat per 
resoldre la problemàtica de punts de sobre-
càrrega de consum elèctric arreu de la ciutat 
i actualitzar la infraestructura i per això ha 
convocat una reunió d’urgència amb Ende-
sa per posar fil a l’agulla a la problemàtica. 

Solucions frustrades a Sant Roc
No és la primera vegada que s’anuncien 

L’incendi al número 244 de l’avinguda 
Marquès de Montroig causa la mort de 3 
persones. L’any 2018 s’havien produït dos 
incendis similars al 243 i al 245

ALBIOL ACUSA DOLORS SABATER DE PERMETRE L’OCUPACIÓ 
IL·LEGAL  I L’ALCALDE EL TILLA D’IRRESPONSABLE

Les causes de l’incendi de Sant Roc han 
provocat picabaralles polítiques aques-
ta setmana a Badalona. Dilluns, el líder 
del PP, Xavier Garcia Albiol, visitava la 
zona afectada i culpava el govern de 
Dolors Sabater d’haver “permès” que 
s’ocupin il·legalment pisos a la ciutat. 
“Les ocupacions i els problemes de 
convivència han proliferat a Badalona 
ja que el govern de la CUP s’ha posat 
al costat dels ocupes i no dels veïns”, 
deia Garcia Albiol assegurant que el pis 
on es va originar el foc estava ocupat i 
aquells que hi vivien hi tenien la llum 
punxada. La mateixa tarda, i després del 

minut de silenci en honor a les víctimes 
que va tenir lloc a la Plaça de la Vila, 
l’alcalde, Àlex Pastor, assegurava que les 
declaracions del cap de l’oposició eren 
d’una “irresponsabilitat absoluta” ja que 
estava “especulant” sobre les causes de 
l’incendi. La també exalcaldessa, Dolors 
Sabater, responia al líder popular a tra-
vés del seu compte de Twitter: “que algú 
li expliqui al lider badaloní del PP que 
estem de dol i que els grups municipals 
vam acordar no fer electoralisme d’una 
desgràcia tan dramàtica”. Sabater recor-
dava també que Albiol no es va desplaçar 
fins el lloc dels fets fins dilluns. 

Minut de silenci dilluns a la Plaça de la Vila/ Aj. Badalona

Els veïns feia anys que avisaven dels riscos de punxar la llum
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mesures com aquestes a Sant Roc. Ara fa 
just 2 anys, un incendi per sobrecàrrega 
elèctrica en un pis al carrer Alfons XII a 
Sant Roc va provocar talls de llum durant 
dos mesos. L’aleshores alcaldessa, Dolors 
Sabater, va encapçalar una manifestació de 
mig miler de persones contra els talls de 
llum d’Endesa i es va anunciar que s’im-
posarien sancions a la companyia per la 
falta de subministrament i l’estat de la xarxa 
elèctrica. No se n’ha sabut res més. I fa un 
any, la Plataforma Sant Roc Som Badalona 
denunciava públicament que Endesa havia 
denunciat per impagament una desena de 
veïns del número 794 del carrer Alfons XII. 
La companyia ja va explicar aleshores que 
no es talla la llum a famílies vulnerables i 
denunciava que la sobrecàrrega elèctrica és 
a causa del frau en el consum. El Consorci 
Badalona Sud va proposar com a solució el 

2017 el projecte “bloc a bloc”, un rastreig 
detallat a les comunitats de veïns del barri 
per detectar casos de vulnerabilitat energè-
tica que es donen al barri o situacions de 
seguretat a les llars. El més semblant a una 
radiografia del barri però que mai es va arri-
bar a fer. Fa dos mesos, la gerent sortint, 
Pilar Vallès, lamentava justament la falta 
de suport institucional per duu a terme els 
objectius del Consorci. Vallès no ha volgut 
fer declaracions però sí les ha fet Venanci 
Saborit, que va treballar en la rehabilitació 
d’edificis entre 2006 i 2012 i va ser el ge-
rent del Consorci Badalona Sud entre 2013 
i 2015. Saborit creu que la llum punxada 
no és el problema del barri sinó les ocupa-
cions. “El que hauria de fer l’administració 
-diu Saborit- és presentar una querella cri-
minal contra el banc propietari de l’edifici 
incendiat per permetre l’okupació del pis”.

Estat del bloc 244 de l’avinguda Marquès de Montroig després del foc / Montse López

Un bomber revisa la deficient xarxa elèctrica del pis on es va originar el foc / C. Carvajal

L’incendi es va declarar a les 9 del matí del 
dissabte 5 de gener al 244 de l’Avinguda 
Marquès de Montroig de Badalona. Els 
primers en arribar van ser dos agents de la 
Guàrdia Urbana de Badalona, després ho 
van fer els bombers del parc de Badalona. 
De la policia local s’hi van desplaçar tres 
patrulles i en aquesta tercera hi anava un 
agent que es convertiria en un dels herois 
de la jornada. És el Rafa Flores, un policia 
que va sentir que de la part de darrere de 
l’edifici en flames hi havia persones que vo-
lien saltar fugint del foc. Quan ho va veure, 
es va trobar una escala que els veïns havien 
col·locat a la façana i no s’ho va pensar a 
enfilar-se i rescatar dos nens petits que els 
seus pares treien per la finestra. La dificultat 
va arribar amb el tercer nen que havia de 
rescatar, l’Izan. El pare cridava desesperat 
des d’una finestra alçada però el Rafa no 
s’ho va pensar, es va treure la jaqueta i l’ar-
milla i es va enfilar fins la punta superior 

de l’escala. Algú se li havia avançat. Era el 
Yassine, un veí del mateix bloc de pisos 
que va respondre a la crida desesperada 
del pare del nen de 3 anys. “Jo també tinc 
un fill petit, ho sentia de la mateixa manera 
per això vaig pensar que el primer era salvar 
el nen”, ha explicat el Yassine després de 
rebre l’agraïment de tota la família. El Chris-
tian de la Fuente té tres fills i reconeix que 
el petit era pel que més patien ell i la seva 
dona: “nosaltres encara podíem aguantar 
però el nen és molt petit i els seus pulmons 
són més delicats”. No ha dubtat en cap mo-
ment en reconèixer que el policia i el seu 
veí -amb qui gairebé ni es coneixien- van 
salvar la vida del seu fill. “Jo recordo que 
cridava ‘sisplau, salveu el meu fill!’ i entre 
el Yassine, l’agent de la Guàrdia Urbana i 
tots els que estaven a baix, van salvar el 
nen”, relata el Christian, emocionat. L’agent 
reconeix que l’únic que va pensar és que ell, 
com a pare, també voldria que l’ajudessin. 

Agraïment públic per als 
“herois” de l’incendi de 
Sant Roc
Un agent de la Guàrdia Urbana i un veí ajuden 
a rescatar tres nens des de la façana
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Els cinc sindicats amb representació al cos 
de bombers de la Generalitat han denun-
ciat la falta de recursos amb què van ha-
ver de treballar en l’incendi del 5 de gener 
a Badalona. No és la primera vegada que 
el bomber de Badalona i delegat sindical 
d’UGT, Antonio del Río, es queixa de la falta 
d’efectius a la caserna de la ciutat per aten-
dre les emergències. Aquell dia a Sant Roc, 
els bombers de Badalona van arribar els 
primers, 9 minuts després de l’avís de foc, 
però l’incendi no s’hagués pogut contenir 
sense el suport dels 25 bombers de Barce-

lona i 3 agents del cos de Santa Coloma de 
Gramenet. Els mateixos bombers també han 
qualificat d’herois als veïns que van ajudar 
als cossos d’emergència. El sergent de 
guàrdia del parc de Badalona, Emilio Cua-
drado, que va ser el primer en arribar, ha 
explicat que van fer “tot el possible tenint en 
compte els mitjans dels que disposem”, és 
a dir, tres vehicles amb els vuit bombers de 
guàrdia i un camió amb escala que, segons 
els sindicats, no compta amb llits inflables 
que permeten que els veïns que salten no 
pateixin danys personals.  

La tragèdia evidencia la 
falta de recursos dels 
bombers de Badalona
Els sindicats alerten que els pocs mitjans 
posen en perill l’actuació dels professionals 

“En un moment pensava que quèiem, va 
sortir bé gràcies al treball en equip”, asse-
gura Rafa Flores. La desesperació del veïnat 
per sortir de l’edifici era molt gran i va pro-

les flames entressin al seu domicili. Qui va 
saber com actuar va ser una veïna de més 
de 80 anys que va tancar portes i finestres 
i es va tancar al lavabo amb una tovallola 

vocar que alguns es despengessin pel ca-
blejat de la façana. Aquells veïns que van 
veure fum i es van apropar a la porta de casa 
i l’obrien per veure què passava, van fer que 

mullada a la cara. Aquest dimarts a la tarda, 
els afectats han pogut començar a entrar a 
recollir les seves pertinences. Hi ha, però, 
tres habitatges, totalment calcinats. 

L’AJUNTAMENT DE BADALONA I LA GENERALITAT POSEN EN 
MARXA UN PROTOCOL D’ACTUACIÓ CONJUNT

El greu incendi de dissabte va fer que les 
autoritats es desplacessin a Badalona 
només conèixer els fets. L’alcalde, Àlex 
Pastor, va rebre el suport dels consellers 
i del president de la Generalitat, Quim 
Torra. Diumenge, en una reunió ex-
traordinària amb el delegat del Govern a 
Barcelona, Juli Fernández, es va acordar 

posar en marxa un protocol d’actuació. 
D’aquesta manera, l’Ajuntament s’enca-
rregarà de les obres de rehabilitació de 
l’edifici afectat pel foc i la Generalitat 
s’ocupa del reallotjament de les famílies 
cedint 7 pisos d’habitatge públic. Ser-
veis Socials analitzarà, cas per cas, les 
necessitats de cada afectat. 

Reunió bilateral entre Ajuntament de Badalona i Generalitat / Aj. Badalona
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Prioritat: suport a totes les víctimes 
de l’incendi de Sant Roc

Badalona va viure dissabte passat un terrible succés. 
Tres veïns de l’edifici del 244, de l’Avinguda Marquès 
de Mont-Roig, a Sant Roc, van morir a causa d’un in-
cendi molt violent. Com tota història tràgica, sempre 
hi ha totes les cares de la nostra societat. La humana 
la trobem amb els veïns, agents de la Guàrdia Urbana 
o Bombers que no van dubtar ni un segon a jugar-se la 
vida per salvar a les víctimes. En un primers moments, 
i sobretot per la rapidesa que va estendre el foc, van 

ser primordial l’ajuda dels veïns per treure a les 
víctimes de l’edifici. Aquests dies, a través de 
molts mitjans de comunicació del país, hem po-
gut escoltar testimonis que ens han posat la pell 
de gallina. Ara per ara, la prioritat passa per la 
recuperació dels ferits, encara n’hi ha d’ingres-
sats a la Vall d’Hebron i el suport a la vintena 
de famílies afectades. Des d’un primer moment, 
Ajuntament i Generalitat, han estat treballant 
conjuntament per atendre els afectats. Suport 
psicològic, acompanyament, allotjaments...
però ara, un cop ha passat gairebé una setmana, 
s’ha de tenir un compromís ferm per tal d’ac-
celerar les obres de remodelació dels pisos in-
cendiats. Per sort, tal i com han assenyalat els 
tècnics municipals i els Bombers, l’estructura 
de l’edifici no ha resultat danyada. L’alcalde de 
Badalona, Àlex Pastor, explicava aquesta set-
mana que pressionaran a la Generalitat per tal 
d’accelerar-ho tot i que els veïns puguin tornar 
a casa seva en el minin temps. De fet, durant 
els darrers dies els Serveis Socials, de diverses 
administracions, estan treballant de valent per 

atendre les víctimes i trobar una solució individual 
en cada cas. L’Ajuntament ja ha demanat habitatges 
a la Generalitat per allotjar provisionalment a les fa-
mílies afectades. Per altra banda, i com era previsi-
ble, la tragèdia de Sant Roc també s’està aprofitant 
políticament. A ningú se li escapa que estem ja en 
precampanya i algun partit polític no ha respectat ni 
els tres dies de dol oficial dictats a Badalona. Sense 
anar més lluny, el mateix dilluns, el popular Xavier 
Garcia Albiol visitava el barri de Sant Roc i feia unes 
declaracions incendiaries contra els ocupants del pis 
on s’havia generat el foc. Ara mateix, caldria unir tots 
els polítics locals, i també catalans, per atendre les 
víctimes i estudiar com s’hauria pogut evitar aquests 
tres morts. La manca d’efectius dels Bombers, i tam-
bé de material, és una de les prioritats que s’ha de 
marcar la Generalitat però també, a nivell local, lluitar 
contra la pobresa energètica i la punxada il·legal que 
fan molts veïns a Badalona, i buscar l’origen del per-
què passa, és una de les tasques que ha de treballar 
l’administració municipal. Ara és moment de treballar, 
i no enfrontar, perquè hi ha veïns que necessiten aju-
da i no paraules.

EDITORIAL

Núm. 639 Del 11/01 al 17/01/2019
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Precintat el casal de la Gent Gran 
de Can Mercader per excés de soroll

Téllez diu al judici que tornaria a retirar cartells 
independentistes d’un cotxe policial

Ho ha decretat un jutge i l’ajuntament ofereix ara dos locals alternatius

La fiscalia li demana sis mesos de presó i sis d’inhabilitació 

L’Ajuntament de Badalona va procedir, 
aquest dimarts, a precintar el Casal de la 
Gent Gran de Can Mercader en compliment 
d’una interlocutòria judicial que dictamina 
el tancament del local per excés de soroll. 
Aquesta resolució, informa el consistori, 
sorgeix d’una denúncia particular presen-
tada l’any 2014. Ja fa un temps, l’Ajunta-
ment de Badalona va abonar una multa, 
pel mateix cas, d’uns 12.000 euros. Ara, la 
sentencia obliga al Casal a tancar les se-
ves portes. El tancament ha caigut com una 
gerra d’aigua freda pels més de 400 socis 
de l’entitat. En una reunió urgent, aquest 
mateix dimarts, els avis i avies s’han mos-
trat molt preocupats, i alhora emprenyats, 
per aquest tancament, que s’ha fet amb la 

El regidor de Guanyem Badalona En Comú, 
José Téllez, ha assegurat aquest dijous 
davant de la magistrada que l’ha jutjat per 
un delicte de desobediència que tornaria a 
agafar els cartells independentistes que la 
Guàrdia Urbana de la ciutat havia decomis-
sat i depositat al cotxe policial. Segons ell, 
només defensava la llibertat d’expressió, 
i va considerar “desproporcionat” que la 
policia local retirés les pancartes als seus 
propietaris. De fet, creu que l’acció policial 
obeïa a una ordre “irregular” de la fiscalia, 
i que el cas ha arribat a judici perquè la nit 
del 25 de setembre del 2017 el president 
d’Òmnium, Jordi Cuixart, era al lloc dels 

Imatge del precinte al Casal d’Avis de Can Mercader, a Casagemes

Téllez arribant a la Ciutat de la Justícia, aquest dijous 

presència de 5 agents de la Guàrdia Ur-
bana. El Casal realitzava, fins el moment 
del tancament, un munt d’activitats, com 
balls, un cop al mes i sempre en horari de 
tarda, partides de domino o billar. De fet, a 
la denuncia dels dos particulars pel soroll 
que ocasionava el Casal hi figura que s’hi 
escoltava un excés de soroll produït pels 
avis que feien ball, cursos, o jugaven amb 
les fitxes de domino o les boles del billar. 
Ara el govern municipal està treballant per 
trobar un nou espai consensuat amb els 
usuaris del Casal perquè puguin seguir 
desenvolupant aquestes activitats. L’Ajun-
tament ha ofert dos locals alternatius, prop 
de Can Mercader, que es podrien adequar 
durant les properes setmanes.

fets al carrer Francesc Layret. Durant el 
judici, els policies han explicat que Téllez 
els va “exigir” que retornessin els cartells 
i quan no li van fer cas, el regidor va aga-
far-los del vehicle policial sense que els 
policies ho poguessin impedir per la gran 
multitud que hi havia a la zona. També han 
explicat que el regidor els va recriminar la 
seva acció amb l’expressió “ho esteu em-
bolicant molt” i que Cuixart els va demanar 
que fessin la “vista grossa” davant de l’ac-
ció dels activistes. Els agents han explicat 
que el cos policial havia fet serveis similars 
en dies anteriors sense cap problema. Els 
cinc activistes inicials, testimonis de la de-

fensa, han opinat que l’acció policial estava 
“fora de lloc” i que un agent els va dir que la 
seva encartellada “embrutava el carrer i no 

li agradava”. La fiscalia demana per Téllez 
demana sis mesos de presó i sis d’inhabi-
litació per desobediència greu a l’autoritat.
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Restaurant 
DEVESA

No se comparten menús, tiene que ser un menú por persona.
Se requiere un mínimo de 2 personas para solicitar la calçotada clásica.

PRECIO POR PERSONA 
32,75€ + 10% IVA

MENU ESPECIAL GRUPOS
Calçotada clásica mínimo 2 personas:

Carretera de Badalona 
a Montcada km 6 
Tel. 93 395 41 55
www.restaurantedevesa.com  
mail: devesa@restaurantedevesa.com

- Menús de empresa 
  Navidad
- Calçotades desde noviembre 
  a principios de mayo 
- Bodas 
- Comuniones 
- Bautizos 
- Cargolades 

• PAN TOSTADO CON TOMATE 
• PEQUEÑO APERITIVO

• CALÇOTS EN SU SALSA
  (pueden comer todos los calçots 

   que quieran)

PARRILLADA DE CARNE
• POLLO

• BUTIFARRA NEGRA 
• BUTIFARRA PAYÉS

• LOMO 
• CORDERO 

• GUARNICIÓN: JUDÍAS DEL 
VALLÉS 

• ALL I OLI

POSTRE
• CREMA CATALANA ó

• MACEDONIA
• CAFÉ – LICOR

BODEGA
• VINO TINTO SELECTO 

   (se puede repetir) 
• SANGRÍA DE CAVA 
   (se puede repetir) 

• AGUA MINERAL 
• CERVEZAS NO INCLUIDAS

Comencen les obres per millorar 
les connexions al Torrent de la Font
S’hi construirà una passarel·la fins els instituts

Ja han començat les obres a la part baixa del Torrent de la Font

Aquests dies han començat les obres al parc 
del Torrent de la Font, entre el barri de la Mo-
rera i el de Bufalà. L’objectiu de les obres és 
millorar la connexió entre els dos barris en el 
punt de més densitat d’usos i activitat. Formen 
part de la primera fase d’actuació sobre el parc 
que, a la vegada, està englobada en un projec-
te de més abast que inclou la transformació de 
la zona del torrent de la Font en una gran zona 
verda i de serveis. En aquesta primera fase 
està prevista la construcció d’una passarel·la 
per a vianants que connecta els carrers situats 
a banda i banda del parc i, per tant, el conjunt 

d’instituts escolars. Aquesta intervenció inclou 
també la creació d’una plaça que compleix les 
funcions d’avantsala d’accés a la passarel·la i 
alhora conforma un tram del futur camí-mira-
dor en direcció al parc. En segon lloc, s’arre-
glarà de manera provisional l’àmbit de camins 
de connexió entre el carrer Jaume Passarell i 
el parc. També es tallarà el trànsit rodat entre 
el carrer Torrent de la Font i el carrer Molí de la 
Torre, a l’espera dels nous equipaments que, 
segons el planejament, s’hi han d’ubicar. Se-
guint amb aquesta provisionalitat, s’inclouen 
petites millores a l’actual zona de skatepark.

Dies abans d’acabar l’any es va formalit-
zar l’adquisició de la societat Riba Gorina 
Autocars S.L. per part del grup Direxis, 
que és propietat de l’empresa Tusgsal 
(Transportes Urbanos y Servicios Gene-
rales, SAL). Aquesta compra s’ha dut a 
terme a través de la seva filial Transpor-
tes generales de Olesa, S.A., mitjançant 
l’adquisició de la totalitat de les accions i 
participacions socials representatives del 
100% del capital social de Riba. Aquesta 
empresa es va constituir el 1993 i té la 
seva seu a Matadepera. Realitza transport 
discrecional de viatgers i serveis reite-
rats, tant per a centres escolars com per 
a empreses. Compta amb una plantilla 

El Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya va aprovar, 
a finals de desembre, iniciar la redacció 
del Pla director urbanístic (PDU) de trans-
formació de l’autopista C-31 al tram que 
uneix Badalona amb Sant Adrià del Besòs. 
El pla es basarà en el traçat de l’autopista 
i l’ordenació del seu entorn immediat, que 

SMART LIDERA LA MOBILITAT ELÈCTRICA A L’ESTAT ESPANYOL

de 7 conductors i una flota de 7 vehicles. 
Aquesta adquisició suposa un pas més 
en la línia d’anar ampliant i consolidant 
el grup empresarial Direxis, en aquest cas 
en el sector del transport discrecional.

sumen unes 84 hectàrees. Els objectius del 
PDU són millorar la connexió entre els ba-
rris situats a banda i banda de l’autopista, 
reduir la contaminació atmosfèrica i acús-
tica que pateixen, millorar la integració 
paisatgística de la infraestructura, millorar 
les vies i carrers complementaris i poten-
ciar el transport públic.

Smart ha liderat el mercat de turismes 
elèctrics purs a l’Estat amb 1.459 unitats 
matriculades durant el passat 2018. Això 
suposa una quota de mercat del 24%. 
La marca, que només comercialitzarà 
les seves versions elèctriques durant el 
2020, continua la seva senda cap a una 
mobilitat urbana lliure d’emissions.

L’Institut del Cor de l’Hospital Germans 
Trias participa en un assaig clínic a nivell 
mundial per validar l’eficàcia d’una nova 
teràpia per reduir els símptomes i els 
ingressos de pacients amb insuficiència 
cardíaca severa. Es tracta de la implanta-
ció d’un dispositiu que connecta les dues 
aurícules i permet descarregar la pressió 
cardíaca a través d’una derivació interau-
ricular, anomenada ‘shunt’. Aquest dispo-
sitiu intracardíac s’implanta als pacients 
mitjançant una operació mínimament in-
vasiva, per cateterisme, de manera que el 
pacient es pot donar d’alta el dia següent 
un cop realitzada la operació. L’Hospital 
Germans Trias ha estat el primer centre 

L’EMPRESA DE TRANSPORT DIREXIS ADQUIREIX LA SOCIETAT 
RIBA GORINA AUTOCARS

LA GENERALITAT APROVA INICIAR LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR 
URBANÍSTIC DE LA C-31

CAN RUTI, PIONER A EUROPA EN IMPLANTAR UN NOU DISPOSITIU 
PER TRACTAR LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA 

BREUSBREUS
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Teresa González serà la nova regidora del districte 2

L’IMPO torna a posar el programa 
“Treball i Formació” 

El portaveu de Cs, Juan Miguel López i regidor 
del districte segon de Badalona des de fa 5 me-
sos, presentarà la seva renúncia com a regidor 
d’aquest districte perquè sigui efectiva en el 
pròxim ple. López assegura ”que no s’han tingut 
en compte les prioritats i necessitats del districte 
en l’elaboració del pressupost de 2019”, i al no 
trobar voluntat per part del govern del PSC per 
a dur-les a terme ha decidit renunciar al càrrec. 
El regidor taronja ha explicat que en l’elabora-
ció del pressupost no va ser consultat sobre les 
necessitats del districte 2, i aquest pressupost 
va ser presentat tancat i sense possibilitat de 
canvis, en el mateix moment a tots els grups 
municipals. “El pressupost de 2019 conté 7 mi-
lions d’euros per a inversions a la ciutat, sense 
incorporar una de les principals demandes del 
districte, la redacció d’un projecte per a una nova 
biblioteca, que donaria servei a 40.000 perso-
nes”. Abans de l’aprovació dels pressupostos 
el portaveu de Ciutadans, Juan Miguel López, 

Ciutadans renuncia a la regidoria 
del districte segon després de cinc mesos

va demanar al govern municipal que consi-
derés incloure algunes propostes de ciutat, 
entre les quals destacaven “millorar la trans-
parència municipal o els serveis de recollida 
de residus”, a més d’unes altres que tenien a 
veure explícitament amb el districte 2. López 
era regidor del districte des del passat mes de 
juny, un cop feta efectiva la moció de censura 
del PSC. La formació taronja va votar a favor 
de l’alcalde Àlex Pastor en el ple d’investidura. 
Per la seva part, el mateix Pastor, a través de 
les xarxes socials, va agrair dimecres, un cop 
coneguda la decisió de C’s, la feina realitzada 
per López a la regidoria del districte segon. 
L’alcalde, però, va assegurar “entendre que 
des de Ciutadans facin teatre de cara a les 
municipals i que se sentin més còmodes amb 
Vox i el PP que amb el progrés i la moderació 
que representa el PSC“, segons va piular Pas-
tor. L’alcalde va nomenar aquest dijous Teresa 
González com a nova regidora del districte 2.Imatge del regidor Juan Miguel López de Ciutadans

Nou pla d’ocupació 
amb la contractació 
de 142 aturats

El Servei Impuls Municipal de Promo-
ció de l’Ocupació de Badalona (IMPO) ha 
obert, fins aquest divendres 11 de gener, 
el període d’inscripció per participar d’una 
nova edició del programa “Treball i For-
mació”, que té com acció principal la con-
tractació laboral a temps complert de 142 
persones de la ciutat en situació d’atur i la 
seva formació. Les persones interessades 
han d’adreçar-se a les Oficines de Treball 
(OTG) de Badalona, situades a la plaça de 
Carme Guasch i al carrer d’Aribau, per tal 
de rebre les indicacions de participació en 
el procés de selecció. Les 142 contracta-
cions que es faran a partir de les perso-
nes inscrites es divideixen en tres criteris, 
com la contractació de 56 persones durant 
un període de 6 mesos. Aquests treballa-
dors i treballadores han de ser aturats de 
llarga durada, no perceptors de prestació 

per desocupació o subsidi ni de l’ajut del 
Programa de Requalificació Professional 
(PREPARA). Serà un factor preferent per 
la seva contractació ser més grans de 
45 anys. També 25 persones majors de 
52 anys durant un període de 12 mesos. 
D’altra banda, hi hauran contracte per per-
sones destinatàries de la renda garantida 
de la ciutadania, amb un total de 43 con-
tractacions, 4 d’elles majors de 52 anys. 
Dins d’aquest programa també hi haurà la 
contractació de 18 treballadores, durant 12 
mesos. Les persones seleccionades han de 
ser dones víctimes de violència de gènere 
(cap límit d’edat, ni prestació d’atur) i/o do-
nes de més de 52 anys amb situació d’atur 
de molt llarga durada. El programa Treball 
i Formació està finançat pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, el Servicio de Empleo 
Público Estatal i el Fons Social Europeu.

d’Europa en implantar dos d’aquests dispo-
sitius, dels quals només se n’han instal·lat 
cinc més a tot el món (dos a Canadà, dos a 
Estats Units i un a Israel). Les intervencions 
realitzades al centre badaloní van tenir lloc 
el passat mes de novembre, i ambdues pa-
cients van ser donades d’alta en menys de 
24 hores.
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Fins al dijous 31 de gener

David Paloma i Mònica Montse-
rrat presenten el pròxim dimarts 
15 de gener, a les 19 hores, la seva 
darrera obra ‘L’abecé de Pompeu 
Fabra’, a l’Espai Betúlia.
Es tracta d’un llibre que recull 
quaranta-tres entrades ordena-
des alfabèticament sobre Fabra: 
els moments clayus, els llocs on 
va viure i treballar, anècdotes, 
efemèrides i les grans fites de la 

Es presenta el llibre 
‘L’abecé de Pompeu 
Fabra’

seva obra magna. De l’A a la Z, 
cada lletra conté com a mínim una 
entrada, la majoria il·lustrades 
amb fotografies, com per exemple 
‘L’Avenç’, ‘Badalona’, ‘carrers’ o 
‘Diccionari general de la llengua 
catalana’. Aquesta obra ha estat 
finançada per la Direcció General 
de Política Lingüística, del Depar-
tament de Cultura, i l’Institut d’Es-
tudis Catalans.

S’amplia l’horari de dues 
biblioteques pels exàmens

Es torna a posar en marxa  el pro-
grama ‘Estudiem de Nit’, una ini-
ciativa que ampliarà fins al dijous 
31 de gener els horaris de dues 
biblioteques de la ciutat amb la 
voluntat de facilitar als joves el seu 
estudi en horari nocturn en èpo-
ques d’exàmens.
Coincidint amb les setmanes prè-
vies a les avaluacions, el programa 

afavoreix que els joves que actual-
ment estan estudiant tinguin la 
possibilitat de fer-ho de nit.
Concretament seran la Biblioteca 
de Llefià-Xavier Soto, situada al 
carrer del Planeta Mart, 2-10, i la 
Biblioteca Can Casacuberta, ubi-
cada al carrer de Mossèn Anton, 
40-48. Les dues tanquen a les 
20.30 hores, però durant aquests 

dies obriran fins a les 00.30h.
D’altra banda, l’Ajuntament posa 
a disposició, durant tot l’any, una 
sala d’estudi ubicada a la planta 
baixa del Centre Cultural El Carme 
(carrer de Francesc Layrey, 78-82), 
de 10 a 14h i de 16 a 21h de di-
lluns a divendres; de 10 a 13.30h i 
de 16 a 20.45h els dissabtes; i de 
10 a 13.30h els diumenges.

Alumnes de centres educatius crearan el mapping de la Casa de la Vila

Aquest any torna la mostra For-
jadors de la Festa a la Façana, 
el mapping fet amb Scrach per 
alumnes  de diferents centres 
educatius de la ciutat. Els alum-
nes seran els creadors d’aquesta 
mostra, una elaboració confec-
cionada amb els elements de la 
cultura badalonina que es projec-
tarà a la Casa de la Vila durant les 
Festes de Maig.
L’Scratch és un llenguatge de pro-
gramació visual per blocs adreçat 
a infants i joves que permet crear 
històries, jocs i animacions, i 
compartir-les amb altres perso-
nes d’arreu del món.  Aquesta 
eina és ideal perquè els nens i ne-
nes comencin a introduir-se en el 
món de la programació, desenvo-
lupin la creativitat, el pensament 

Obertes les inscripcions per participar en la Mostra 
de Forjadors de les Festes de Maig

lògic i el treball en equip.
En aquest sentit, tots els centres 
educatius que hi vulguin partici-
par han d’inscriure’s gratuïtament 
a través del web de l’Ajuntament, 
www.badalona.cat. El termini de 
presentació dels treballs és fins al 
5 d’abril i la resolució es donarà a 
conèixer el 15 d’abril.
Segons les bases, els treballs 
hauran de ser històries, jocs i/o 
animacions d’una durada entre 
15 i 20 minuts  sobre la temàtica 
d’els elements festius de ciutat, 
com els badagegants, batocona, 
cercavila, correfoc, els castellers, 
trabucaires, la Nit de Sant Anas-
tasi i la Cremada del Dimoni, 
entre altres. A més, els centres 
educatius participants rebran un 
certificat acreditatiu.
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Les obres s’han de presentar únicament per correu electrònic

L’Ajuntament, per mitjà de l’Àmbit de Ser-
veis a les Persones i Seguretat, en col·la-
boració amb les entitats Festa Nacional 
dels Països Catalans i Amics del Teatre 
Zorrilla, ha convocat els premis literaris 
Ciutat de Badalona 2019. La novetat fona-
mental d’aquest any és que les obres s’han 
de presentar únicament per correu elec-
trònic a l’adreça premisliteraris@badalo-
na.cat. En una segona tramesa de correu 
postal certificat adreçada a l’Espai Betúlia 
(carrer d’Enric Borràs, 43-47, 08912, Ba-
dalona) s’han d’enviar les dades de l’autor 
pel sistema habitual de plica tancada. Les 
obres es podran presentar fins al dimecres 
20 de març i han de ser originals i inèdi-
tes, i escrites en català. La resolució del 
jurat es farà pública durant el mes de juny. 
Una altra novetat és que el premi Teatre, 
a petició de l’Associació Amics del Teatre 
Zorrilla, s’anomenarà a partir d’enguany 
Premi de Teatre Breu Andreu Solsona com 
a homenatge i reconeixement a l’actor i 
gestor teatral, que va morir el maig passat.

Convocats els premis literaris 
Ciutat de Badalona 2019

Les obres aspirants a aquests premis 
s’han d’adreçar a un públic adult i han 
de tenir una extensió mínima de cent 

cinquanta pàgines. El premi consisteix 
en l’edició de l’obra guanyadora a càrrec 
d’una editorial de prestigi i un premi en 
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metàl·lic de 3.000 euros.
 
21è Premi de Narrativa Juvenil
Les obres aspirants al premi han de te-
nir una extensió d’entre cinquanta i cent 
pàgines i han d’adreçar-se a un públic 
juvenil. En aquesta ocasió el premi con-
sisteix en l’edició de l’obra guanyadora i 
un premi metàl·lic de 2.000 euros.
 
19è Premi Betúlia de Poesia
En aquest premi les obres han de tenir 
una extensió mínima de 300 versos, o lí-
nies si es tracta de poemes en prosa.
 
12è Premi de Teatre Breu Andre Sol-
sona
Les obres aspirants han de tenir una ex-
tensió d’entre 25 i 30 pàgines i han de 
ser adreçades a un públic adult. El premi 
consisteix en l’edició de l’obra guanya-
dora a càrrec de l’Associació Cultural de 
Poesia Pont de Petroli i un premi en me-
tàl·lic de 1.000 euros.
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LA PRÈVIA 16a Jornada ACB. Pavelló Olímpic, diumenge 13 de gener a les 17h

Pujar al tren de la Copa

SHAWN DAWSON

NICO LAPROVITTOLA

DAKOTA MATHIAS

MARKO TODOROVIC LUKE HARANGODY

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

KIROLBET BASKONIA 
Entrenador: Velimir Perasovic

Laprovittola s’enfrontarà a un dels seus exequips a l’ACB. / David Grau - CJB

Primer “match-ball” per al Divina Joventut, 
que aquest cap de setmana pot segellar el 
billet per a la Copa del Rei. Els verd-i-ne-
gres (9-6), després de sumar tres triomfs 
consecutius, ho tenen a tocar i depenen 
d’ells mateixos quan queden dues jornades 
per al tall. Una victòria contra el Baskonia 
(17h), combinada amb una derrota del Tec-
nyconta Saragossa i del BAXI Manresa, serà 
sinònim de classificació matemàtica. Els 
aragonesos visiten la pista del Madrid i els 
manresans la del Delteco GBC. 
Sigui com sigui, però, el més important és 
que els de Carles Duran facin la feina contra 
un altre dels grans de la lliga. Els bascos, 
ara sota la batuta de Perasovic després de 
la sorprenent destitució de Pedro Martínez, 
són un os molt dur de rosegar i no posaran 
pas fàcil el camí cap a Madrid. Això sí, no 
poden comptar amb un dels seus millors 
homes, l’aler-pivot Tornike Shengelia (el 
més valorat de la lliga amb 19,5 de mitjana) 
i arriben a l’Olímpic després d’una doble 
jornada europea. Factors a intentar aprofitar 
per una Penya amb la confiança pels núvols 

i en un Olímpic que ha de ser per fi una olla 
a pressió. 

Presentació del bàsquet base
Després de la fluixa entrada del dia de Reis 
contra el València (2.240 espectadors), 
l’afició no pot fallar per ajudar l’equip en 
una cita tan transcendental. A més, durant 
el partit es farà la tradicional presentació 
de tots els equips del bàsquet base verd-i-
negre, amb l’objectiu que el matx sigui una 
gran festa.
Si no hi ha cap contratemps d’última hora, 
Carles Duran comptarà amb tots els seus 
efectius excepte Birgander. En el seu lloc 
debutarà Marcos Delía, fitxat aquesta set-
mana procedent de l’UCAM Múrcia. Todo-
rovic, que va rebre un fort cop al maluc en 
el tram final del partit contra el València, ha 
entrenat a menor ritme però estarà a dispo-
sició del tècnic. La Penya, a més, espera 
recuperar  la millor versió d’un Nico Lapro-
vittola que contra el València no va poder 
estar al seu nivell habitual per culpa d’uns 
problemes estomacals.

SHAVON SHIELDS

MARCELINHO HUERTAS

MATT JANNING

VINCENT POIRIER J. VOIGTMANN
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SUPERMANAGER

1- Ennis, Laprovittola, Llull.
2- Jaime, Beirán, Hanga, Eriksson.
3- Trey Thompkins, Shermadini,
Todorovic, Will Thomas.

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA 
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES 

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

T’apuntes a la lliga?

LLIGA

Equip  del Diari Jornada 15 
1º  Kim-3 KIM_DREAMS (Badalona)  186,80
2º  Wincat gululu (Badalona)  183,60
3º  P.L.P. balaguera (Almansa)  171,60
...............................................................................................................
72ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  119,20

Lliga (general)
1º  LeBron belito32 (Badalona)  2.436,00
2º  YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa C.)  2.316,80
3º  Mobilgirgi boyeyo (Badalona)  2.299,00
...............................................................................................................
66º DiarideBadalona DiarideBadalona  2.012,00

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

“No vull pagar”

L’ACB està en un moment de màxima igualtat 
a dues jornades per acabar la primera vol-
ta, amb 8 equips barallant-se per entrar a 
la Copa del Rei (els 6 que lluiten per la 4-7 
plaça i Estudiantes i Fuenlabrada en un duel 
particular), i amb conjunts que no es volen 
despenjar a mitja temporada. Per aquest 
motiu, parlant de reforços nadalencs, la ma-
joria d’equips han apostat per jugadors de 
la mateixa lliga, i així estalviar-se el peatge 
d’adaptació que pugui haver-hi; tal com es-
tan les coses, una victòria pot donar vida o 
ensorrar-te, així que el rendiment de les no-
ves adquisicions ha de ser immediat.
 

Marcos Delía ha canviat Múrcia per Badalona 
per tal de substituir a un Birgander, al qual 
el seu genoll li ha dit “prou”. Dels 23 fitxat-
ges que hi ha hagut iniciada la temporada, 
l’argentí ha estat un dels 8 que ha canviat 
d’equip dins la mateixa lliga (una llista on 
està l’ex-verd-i-negre Jerome Jordan). No 
obstant això, la cosa no acaba aquí, ja que 
6 de la resta de fitxatges són jugadors que 
l’any passat estaven a la Lliga Endesa (Corey 
Fisher entre d’altres). Els directors esportius 
no estan per romanços, i no es poden per-
metre el luxe de donar marge d’adaptació als 
nouvinguts. 

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

BADALONA ÉS BÀSQUET

Dimitrijevic va fer 22 de valoració, rècord personal a l’ACB. / David Grau - CJB

Van Rossom (8), Will Thomas (14), Tobey (3), 
Sastre (-), Doomerkamp (-) -cinc inicial-, Abalde 
(9), Labeyrie (2), Diot (-), Dubljevic (20), Vives (5), 
Rafa Martínez (3) i Matt Thomas (10). 

Ni el handicap de la baixa de Birgander, ni 
la fluixa entrada a l’Olímpic, ni el mal dia de 
Laprovittola, que no va poder estar al cent 
per cent per problemes estomacals, van 

83

DIVINA JOVENTUT 

López-Arostegui (5), Laprovittola (5), Todoro-
vic (13), Mathias (13), Harangody (7) -cinc ini-
cial-, Dimitrijevic (13), Dawson (10), Busquets 
(-), Morgan (8), Nogués (5) i Ventura (4). 

74

VALENCIA BASKET

Todorovic i Dimitrijevic lideren una primera part per emmarcar, que encarrila el triomf

El València també sucumbeix a l’Olímpic

fer trontollar la Penya davant del València 
Basket, que va veure truncada a Badalona la 
seva ratxa triomfal de vuit victòries segui-
des entre la lliga i l’Eurocup. Els verd-i-ne-

gres van fer un autèntic recital en la primera 
part i van saber resistir en la segona per 
sumar el tercer triomf seguit. 
Un Marko Todorovic immens (13 punts, 
6 rebots, 6 assistències i 25 de valoració) 
va liderar els de Carles Duran, que defen-
sivament van desactivar completament els 
taronja. La Penya va deixar els valencians 
en un 4 de 14 en tirs de camp en el primer 
quart, amb Dakota Mathias també brillant 
(22-12). En el segon parcial, a més, la se-
gona unitat verd-i-negra va continuar en-
lluernant sota el timó d’un Neno Dimitrijevic 
estel·lar (22 de valoració, sostre personal a 

l’ACB) i amb Dawson afegint-se a la festa 
(44-25, amb 7/12 triples dels badalonins).  
L’aparició de Will Thomas va reduir les 
diferències (46-31) i en la represa els de 
Ponsarnau van despertar, apujant el nivell 
físic. Va tocar patir, sobretot quan Dubljevic 
(20 punts i 10 rebots), aprofitant l’absència 
de Todorovic per un fort cop al maluc, va 
acostar el València a només 6 punts amb 
dos triples seguits (73-67). La Penya, però, 
mai no es va descentrar per acabar segellant 
el triomf. La festa, a més, va ser rodona amb 
el debut a l’ACB en els darrers segons del 
jove Pep Busquets.

Propera jornada

 Unicaja - Movistar Est.
 Montakit Fuenla  -  Monbus Obradoiro
 Morabanc Andorra -  San Pablo Burgos
 Divina Joventut -  Kirolbet Baskonia
  Delteco GBC  -  BAXI Manresa
 Real Madrid -  Tecnyconta S.
 UCAM Múrcia  - Iberostar Tenerife  
 València basket  - Herbalife G. Canària 
 Barça Lassa - C. Candelas Breogán

  Equip  G P

 1 Barça Lassa 13 2
 2  Kirolbet Baskonia 11 4
 3 Real Madrid 11 4
 4  Unicaja 10 5
 5  Iberostar Tenerife 9 6
 6  València Basket 9 6
 7 Divina Joventut 9 6
   8  BAXI Manresa 8 7
 9  Tecnyconta Saragossa 8 7
10     San Pablo Burgos 6 9
 11     Morabanc Andorra 6 9
 12    C. Candelas Breogán 6 9
 13    Monbus Obradoiro 6 9
14  Herbalife Gran Canària 5 10
 15    UCAM Múrcia                  5            10
 16    Movistar Estudiantes                  5            10
17  Montakit Fuenlabrada 5 10
 18    Delteco GBC           3          12

Unicaja - Iberostar Tenerife                 61-78
C. Candelas Breogán - Delteco GBC                 83-71
Herbalife GC - Montakit Fuenla      91-75
San Pablo Burgos- Barça Lassa 80-85
Divina Joventut - València Basket 83-74   
BAXI Manresa  - Kirolbet Baskonia 66-82
Monbus Obradoiro -  Morabanc And.           69-68
Tecnyconta S. - UCAM Múrcia    88-68
Movistar Estudiantes  - Real Madrid  93-88

Resultats  darrera jornada Classificació
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SUPER REBAIXES!
LES ÚLTIMES TENDÈNCIES

I ELS MILLORS PREUS
DISPOSEM DE TALLER DE JOIERIA 

I DE REPARACIÓ DE TOTES LES MARQUES DE RELLOTGES

-GARANTIA DE QUALITAT-

Joieria · Rellotgeria
Guifré, 82 · 93 397 71 56
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El Prat tomba el Barça B en 
el derbi i agafa aire en una 
temporada molt complicada

desempat, juntament amb un Pep Ortega 
imperial, que va acabar amb 28 de valora-
ció (22 punts i 8 rebots). Els “potablava” per 
fi van veure recompensat el seu esforç en 
una temporada molt complicada farcida de 
lesions on l’equip està transitant tot l’any en 
la cua de la classificació. El seu balanç és 
de 2-14 i avui divendres tancarà la primera 
volta a casa contra l’Oviedo (21h). 

Oxigen per al Prat de Dani Miret, que va as-
saltar la pista del Barça B en el derbi de la 
LEB Or (75-81). En un duel agònic, que es 
va resoldre a la pròrroga, el vinculat verd-i-
negre va poder trencar la mala ratxa i sumar 
el segon triomf del curs. Joel Parra, autor de 
18 punts, va ser decisiu per assolir el triomf. 
Ell va forçar el temps extra, que va acabar 
amb empat a 71, i també va ser clau en el 

“Laprovittola m’ha explicat com és la Penya i estic molt il·lusionat; vinc a ajudar”, diu el pivot

El Divina Joventut va tancar dimecres el fi-
txatge del pivot argentí amb passaport italià 
Marcos Delía, per reforçar el joc interior 
arran de la lesió al genoll esquerre de Si-
mon Birgander. Delía (2m11, 26 anys) arri-
ba a l’Olímpic procedent de l’UCAM Murcia 
(2016-2019), on aquesta temporada ha fet 
5,8 punts i 3,3 rebots en 17 minuts per 
partit. El pivot va començar la seva carrera 
professional al Club Atlético Boca Juniors 
l’any 2010 i va jugar a l’equip de Buenos 
Aires fins al juny del 2014, quan va fitxar 
pel Club Atlético Obras Sanitarias de la 
Nación (2014-2016), també de l’Argentina. 
L’agost de l’any 2016 va fer el salt a Europa, 
quan va fitxar per l’UCAM. 
El nou jugador verd-i-negre, internacional 
amb l’Argentina, va ser presentat ahir di-
jous i ja va començar a entrenar-se sota les 
ordres de Carles Duran. Signa fins a final 
de temporada i, com va explicar el presi-
dent Juanan Morales en la presentació, ha 
arribat lliure després de rescindir el seu 
compromís amb l’UCAM. Una sortida que 

nui”, va explicar el pivot, que va reconèixer 
la influència de Laprovittola a l’hora de 
triar venir a Badalona: “Ens coneixem des 
de fa temps. És un gran jugador i una gran 
persona i va ser una raó de pes per decidir 
venir.  M’ha explicat com és la Penya i estic 
molt il·lusionat”. 
El director esportiu, Jordi Martí, confia que 
la integració de Delía en l’equip serà ràpi-
da, per la presència del base però també 
pel perfil del pivot argentí: “Encaixa molt 
bé amb el nostre estil, ja que ens pot apor-
tar rebots ofensivament i defensivament 
i també és un bon passador i genera joc. 
S’entendrà bé amb en Nico i s’adaptarà 
ràpidament al grup, ja que tenim bones re-
ferències d’ell com a persona”. Pel que fa a 
la lesió de Birgander, el club no es marca 
terminis. “Ara el més important és que esti-
gui tranquil i es recuperi bé. No volem anar 
amb presses. En Simon és un jugador molt 
important per a nosaltres i pensem en ell a 
llarg termini. Volem que estigui molts anys 
aquí”, va explicar Martí.  

Marcos Delía deixa Múrcia i aterra
a l’Olímpic per cobrir l’absència de Birgander

ha aixecat certa polseguera a Múrcia, amb 
crítiques per haver deixat l’equip en plena 
crisi de resultats. El jugador, però, prefereix 
defugir qualsevol polèmica: “El millor per 
a mi era buscar un camí nou i va aparèixer 
aquesta oportunitat. Ara només vull mi-

Delía va ser presentat dijous i ja es va entrenar amb l’equip. / David Grau - CJB

rar cap endavant”. L’argentí, que debutarà 
aquest diumenge contra el Baskonia, espe-
ra integrar-se ràpid a l’equip per ajudar-lo 
a assolir tots els objectius:  “La Penya està 
en una gran dinàmica, jugant molt bé, i vinc 
a ajudar perquè aquest bon moment conti-
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Un parcial de 32-9 en el segon quart, letal en la final contra el Gran Canària (103-86)

El Joventut i Veritas, proveïdor del club, 
organitzaran unes xerrades sobre nutrició 
esportiva per a les famílies dels jugadors 
del bàsquet base. La nutricionista Mireia 
Marín donarà consells sobre salut, ali-
mentació i dietes als familiars dels nois 
i noies del planter en dues jornades que 
tindran lloc a l’Olímpic. La primera, el di-
mecres 16 de gener per als familiars dels 
nens i nenes de 8 a 11 anys. I la segona, 

el 30 de gener pels de 12 a 18 anys. Les 
dues sessions començaran a les 7 de la 
tarda. 
L’aliança entre Veritas i la Penya, que va 
arrencar l’any passat,  permet que els ju-
gadors becats de la plantilla mantinguin 
una dieta basada en producte ecològic. 
Nutricionistes de la cadena, a més, col·la-
boren amb els responsables del bàsquet 
base per elaborar dietes personalitzades.

El Divina Joventut no va poder revalidar el 
títol de campió del torneig júnior de l’Hos-
pitalet, que enguany ha arribat a la seva 
40a edició. Els de Marc Calderón van fer 
un bon torneig i van arribar fins a la final, 
però allà van topar amb un Gran Canària 
que es va imposar amb autoritat (103-86). 
Un parcial de 32-9 en el segon quart va 
resultar determinant en la derrota verd-i-
negra, fent estèril la gran actuació d’Adrià 
Domènech (27 punts i 9 rebots).
Primer títol per als canaris a l’Hospitalet 
i MVP per al seu pivot Khalifa Ababacar, 
que va signar 15,8 punts, 10,6 rebots i 
22,2 de valoració per partit. El verd-i-negre 
Vinícius da Silva, peça clau en el conjunt 
de Marc Calderón,  va ser escollit com a 
integrant del millor cinc de la competició. 
A la fase de grups, la Penya va debutar 
tombant el Saragossa (71-65), amb 23 
punts i 13 rebots de Vinícius, però en el 
segon partit va caure contra l’Stellazurra 
Roma, que es va imposar per tres punts 
(80-77). En la segona jornada els verd-i-

El júnior verd-i-negre, 
finalista al torneig de l’Hospitalet

Xerrades sobre nutrició 
esportiva per a les 
famílies del bàsquet base

negres no van fallar contra els amfitrions, 
l’Hospitalet (67-74), per assolir el bitllet 
per a les semifinals, on el rival va ser el 
Barça Lassa. En un matx molt emocionant, 

que es va decidir a la pròrroga, la Pen-
ya va tombar els blaugrana (86-83) amb 
Vinicius da Silva (18 punts i 15 rebots), 
Adrià Domènech (17 punts i 6 rebots) i 

Maronka (23 punts) com a jugadors més 
destacats. En l’altra semifinal, el Gran 
Canària es va desfer de l’Stellazurra Roma 
per 87-61. 

El pivot de la Penya Vinícius da Silva, en el millor cinc del torneig. / cbhospitalet.cat

Una imatge de la final. / cbhospitalet.cat
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LA PRÈVIA 20a Jornada. Ciutat Esportiva Dani Jarque. Diumenge, 13 de gener, 12 hores.

A buscar els punts perduts

ESPANYOL B
POSICIÓ 9è

10 Partits a casa G 3  E 5  P 2
Gols a casa Marcats 10 Rebuts 8

Entrenador David Gallego.

CF BADALONA
POSICIÓ 12è

10 Partits a fora G 2  E 4  P 4
Gols a fora Marcats 7  Rebuts 11
Entrenador Ramon Maria Calderé.

01

VILA-REAL B   -   BADALONA

Resultats 19a Jornada

 Espanyol B - Badalona
 Vila-real B -  Lleida
 Conquense -  Ejea
 Ebro -  València B
 At. Balears  -  Castelló
 Peralada - Sabadell
 Barcelona B  -  Alcoià
 Teruel   -  At. Llevant 
 Ontinynent -  Hércules
 Cornellà -  Olot

 Vila-real B 1 - Badalona 0
 Conquense 0 -  Alcoià 0
 At. Balears 2 -  Hércules 0
 Ebro 1 -  At. Llevant 1
 Espanyol B 1  -  València B 3
 Peralada 2 - Ejea 1
 Ontinynent 0   -  Lleida 0
 Barcelona B 1   -  Castelló 1
 Sabadell 0 -  Olot  0
 Teruel 0 -  Cornellà 2

Propera Jornada

Vila-real B: Diego; Andrei, Edu, Roger, 
Pepe, Ramón (Akale, 55′), Riera (Francis-
co Javier, 80′), Morlanes, Rubén Mesa, 
Iván i Mario (Daniel, 74′).

Badalona: Morales; Robert Simón, Ro-
busté, Estellés, Escudero (Chacopino, 73′), 
Albarrán; Marc Carbó, Nana; Iván Agudo 
(Moha, 75′), Boniquet (Aly, 63′); Natalio. 

Àrbitre: Sergio Usón Rosel (Comitè ara-
gonès). TG: Robusté. Ramón, Natalio i Aly.

Gol: 1-0, Mario (66′).

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Vila-real B 38 30 18

 2. Lleida 37 30 18

 3. At. Balears 34 30 23

 4. Cornellà 32 24 16

 5. Hércules 32 16 12

 6. Barcelona 29 22 16

 7. Olot 27 19 14

 8. Sabadell 26 23 25

 9. Espanyol 23 25 23

 10. Alcoià 23 16 20

 11. At. Llevant 22 21 21

 12. Badalona 22 18 20

13. Peralada 21 19 22

 14. Ebro 21 15 19

 15. Ejea 21 15 20

 16. València B 20 25 27

 17. Conquense 20 18 23

 18. Ontinyent 19 15 23

 19. Castelló 17 15 19

 20. Teruel 15 12 29

Perquè arribin reforços a la plantilla del Badalona, caldrà que surtin alguns jugadors

Després de la derrota a Vila-real de diu-
menge passat, Calderé va ser clar i rotund 
davant els micròfons de Ràdio Ciutat: 
“Vull un banda esquerre i un davanter, 
no sé com dir-ho. Espero que, ara que 
ho manifesto amb aquesta contundència, 
em facin cas”. En les hores posteriors 
el tècnic i el director esportiu escapulat, 
Álex Redondo, van reconduir la situació 
per tal de treballar plegats i la sang no va 
arribar al riu. El Badalona, de fet, treballa 
des de fa setmanes en la incorporació de 
nous fitxatges que apuntalin una plantilla 
que, després de mitja lliga, ha demos-
trat que està descompensada en algunes 
posicions. A banda de les limitacions 
econòmiques, el problema per al club que 
presideix Miguel Ángel Sánchez és la ne-
cessitat que surtin tants jugadors com els 
que arribin, sempre que siguin més grans 
de 23 anys. I és que, d’una banda, els fut-

Un lateral esquerre, 
un davanter i... un porter

Pol Ballesté durant un entrenament, aquesta setmana, a l’Estadi / Eloy Molina

garanties que Albarrán en la banda dre-
ta. Han sonat alguns noms, com els de 
l’arlequinat Valentín, però a l’hora del 
tancament d’aquest diari no hi havia res 
confirmat. També és urgent el fitxatge d’un 
porter, ja que el mallorquí José Perales ha 
decidit tornar a casa seva, probablement 
per signar per l’Atlètic Balears, i fa dies 
que no s’entrena a Badalona. Pol Balles-
té, un porter format al FC Barcelona que 
ha jugat també al Málaga B, ha participat 
en les sessions d’entrenament d’aquesta 
setmana, però els 24 anys que reflecteix 
el seu DNI dificulten molt la seva incor-
poració. Si fos sub-23 ja formaria part de 
la plantilla.
El davanter arribaria a final de mes, coin-
cidint amb els últims dies de mercat, si 
és que no apareix una bona oportunitat 
abans. Sigui com sigui, perquè puguin 
entrar, n’hauran de sortir.

bolistes que menys estan comptant per a 
Calderé són tots sub-23 i, per altre costat, 
els reforços que es busquen són jugadors 

amb experiència.
La prioritat, a hores d’ara, és trobar un 
lateral esquerre que ofereixi les mateixes 
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Foto: Eloy Molina.

Comença la segona volta i, diumenge al 
migdia, el Badalona visita la ciutat espor-
tiva de Sant Adrià. Allà s’enfrontarà a un 
Espanyol B ferit per la derrota a casa de 
l’última jornada, contra el Mestalla. L’equip 
de Calderé, però, no es pot permetre més 
ensopegades si vol mantenir-se en la zona 
mitjana de la classificació, ja que es troba a 
només a dos punts dels llocs de descens. 
“Tinc la sensació que podríem tenir algun 
punt més. Comença la segona volta i toca 
tornar a jugar contra l’Espanyol B, que ens 
va guanyar clarament el primer partit de lli-
ga. Ara tenim un equip diferent i disposem 
d’una bona oportunitat de recuperar aquests 
punts que ens falten”, comentava dimecres 
el tècnic escapulat, que contra el Vila-real 

B va acabar de complir una sanció de tres 
partits sense poder seure a la banqueta i 
que diumenge podrà tornar a comptar amb 
Ismael Moyano, però no amb Santi Maga-
llán, encara amb molèsties.
Els jugadors escapulats tindran la moti-
vació extraordinària de voler respondre al 
dolorós 1-3 que van encaixar en la primera 
jornada contra el filial blanc-i-blau, que va 
fer reaccionar la directiva escapulada amb 
els fitxtages de Natalio, Magallán, Nana i 
Estellés. Aquell Espanyol B que semblava 
molt superior, però, ha acabat la primera 
volta només un punt per sobre del Bada-
lona, el que fa preveure un partit molt més 
igualat que el que es va disputar el mes 
d’agost a l’Estadi.

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

El racó de’n Saisó

Irregularitat
El Badalona ha acabat la primera volta 
de la lliga amb dubtes sobre quin ha 
de ser el seu objectiu en la competi-
ció. Els jugadors de Calderé han cedit 
15 punts a casa i, en total, han perdut 
set partits i la millor mostra de la irre-
gularitat que han mostrat és que, en 
tota la primera volta, només han estat 
capaços de guanyar dos partits con-
secutius dues vegades. El grup tercer 
de segona B és molt igualat, per això 
tres victòries seguides t’acosten a la 
zona de play off, de la mateixa manera 
que les derrotes penalitzen molt. De 
fet, el Badalona es troba a només dos 
punts de la zona de descens. L’oportu-
nitat que dóna el mercat d’hivern s’ha 

Trofeu Joan Saisó 
Al màxim golejador del  
CF Badalona en la lliga
• Amb 4 gols Natalio.
• Amb 3 gols Chacopino, Iván Agudo 
(1 de penal) i Albarrán (3 de penal).
• Amb 2 gols Robert Simón. 
• Amb 1 gol Iván Agudo, Santi Maga-
llán i Aly.

d’aprofitar per a corregir, sobretot, la man-
ca de gol i alguna posició que no funciona. 
El més normal és que el Badalona acabi el 
campionat en la zona tranquil·la, però cal 
no badar i mirar d’arrencar la segona volta 
amb força.

Jordi Ferrón: “No perdre és molt difícil, 
però sembla que ho estiguem normalitzant”
El Seagull inicia la segona volta amb un balanç d’onze victòries i dos empats

El Seagull arrenca aquest diumenge da-
vant l’Europa (11. 30 hores) la segona 
volta de la lliga al Nou Sardenya. Encara 
resta molta temporada per endavant però 
el camí de les ‘gavines’ n’és el correcte. 
35 punts de 39 possibles, cap derrota en 
13 jornades i la defensa de la primera po-
sició al grup III de Segona és la gran re-
compensa d’un equip molt sòlid i atractiu 
sobre la gespa.
“2018 ha estat un any fantàstic, amb una 
única derrota i una primera volta del curs 
actual impecable. És molt complicat fer 
això”, reflexiona l’entrenador Jordi Ferrón, 
lloant la gran feina del seu grup.
“Estar a dalt de tot en una temporada 
com aquesta -on l’ascens a la Primera 
B és un punt extra de motivació per la 
resta d’equips - és molt difícil, i això diu 
molt del compromís de les jugadores. És 
molt difícil no perdre un partit. Mantenim 
aquesta realitat i és símptoma de la bona 

feina que s’està fent. Sembla que ho es-
tiguem normalitzant però és molt difícil 
no perdre. Esperem que això duri”, afe-
geix un Jordi Ferrón que a l’equador de 
la segona volta superarà els 100 partits 
en lliga regular amb la samarreta blava de 
tècnic.

Inici de la segona volta exigent
“Aquest cap de setmana arrenquem la se-
gona volta davant un rival complicat com 
és l’Europa i una jornada més endavant 
tenim la visita d’un Sant Gabriel, que està 
fent una gran temporada. No ens hem de 
relaxar”, alerta.
D’altra banda, el mercat fins a final de tem-
porada és una oportunitat que es pot con-
templar en qualsevol moment. “Sempre 
que es pugui millorar, tenim la porta de 
les incorporacions oberta. Esperem poder 
anunciar d’ací a poc temps jugadores que 
mantingui el nivell actual”, transmet.

Foto: M.E
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El Sant Josep recupera la seva corona 
al 56è Trofeu Molinet de minibàsquet

La nova catifa de Badalona Sud 
ja té llum verda per començar a gaudir-la

Medalla d’argent al Campionat d’Espanya Infantil per a cinc verd-i-negres

Durant aquesta setmana, els equips ja s’entrenen i comencen a disputar partits

Foto: FCBQ

El CB Sant Josep ha recuperat el seu 
tro al prestigiós torneig Molinet, el 
campionat de minibàsquet més 
antic d’Europa. L’equip que dirigeix 
Sergi Curto i Paula Aza es va im-
posar al Bàsquet Cornellà a la final 
(66-83), en un matx molt seriós dels 
parroquials. 
Tot i trencar el primer quart amb un 
avantatge de 10 punts els cornella-
nencs van reaccionar i van capgirar 
el marcador al descans (37-42). A la 
represa, els groc-i-liles van recupe-
rar la diferència, sobrepassant pràc-
ticament la barrera dels 20 punts de 
distància, fins a la botzina final. 

Des de la temporada 2013-2014, 
els badalonins no aixecaven el tro-
feu formatiu i aquest és el cinquè 
títol de les darreres vint edicions.
En categoria femenina, les veïnes 
de l’Snatt’s Femení Sant Adrià van 
revalidar el títol del curs anterior. 

9 verd-i-negres amb Catalun-
ya
D’altra banda, el Campionat d’Es-
panya Infantil i Cadet de seleccions 
autonòmiques també va tenir repre-
sentació badalonina, amb nou ju-
gadors de la base del Divina Segu-
ros Joventut defensant la samarreta 

Déu-n’ hi-do amb els Reis Mags al 
Municipal de Badalona Sud. Ges-
pa nova, rehabilitació de vestidors 
i graderia i pròximament també 
marcador.
Tot i que la directiva, entrenadors i 
jugadors del Young Talent encara 
han de gratar-se els ulls dues ve-
gades per acabar de creure-s’ho, a 
Sant Roc s’ha viscut una autèntica 
odissea perquè la nova instal·lació 
sigui una realitat i faci molt de goig.
La nova gespa, les sis porteries 
(dos de futbol 11 i quatre de fut-
bol 7) i els sis aspersors ja s’han 
situat al camp perquè des d’aques-

nalment s’han pogut tancar algunes 
dates previstes. La planificació dels 
vestidors no ha estat la correcta 
perquè encara no s’han finalitzat. 
Per sort, els jugadors es poden du-
txar i agraïm la paciència dels pares 
dels nens. Els hi agraïm aquest su-
port”, afegeix.
Durant la jornada de dimecres i di-
jous ja s’han disputat alguns partits 
endarrerits i aquest cap de setmana 
tornarà l’activitat habitual de dis-
sabte i diumenge. Demà a les 18h, 
el primer equip jugarà el primer 
matx a la gespa nova davant el Sant 
Andreu Atlètic.

ta mateixa setmana, els equips del 
Young Talent puguin portar a terme 
els seus entrenaments. A partir 
d’ara, els operaris de l’obra es tro-
ben rehabilitant la graderia i els 
vestidors. Els colors groc i negre 
seran els predominants al camp i 
als vestidors encara s’han d’ubicar 
les portes, els seients definitius i 
finestres.
“El terreny de joc està perfecte. 
Encara s’ha de veure com queda 
la grada però la planificació hauria 
d’haver estat millor”, assegura el 
directiu Diego Justicia.
“El club ha hagut d’insistir molt i fi-
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de Catalunya. El combinat cadet era 
pràcticament verd-i-negre en un 
50%. Gerard Bosch, Iker Montero, 
Sergi Moreno, Àlex Rubín i Guillem 
Vázquez van tenir a tocar el títol en 
una final molt igualada davant la 
Comunitat de Madrid (55-63). Tot 
i els esforços, Catalunya s’emporta 
una medalla d’argent molt treballa-
da
Per la seva banda, els infantils 
Adrià Cano, Albert Garrido, Conrad 
Martínez i Joel Pérez e també van 
caure davant la Comunitat de Ma-
drid en la lluita per la medalla de 
bronze (41-65).
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Horòscop

 Àries (21/3 al 20/4)
Amb Mart al teu signe, reps una dosi d’energia extra. 
Compte amb mostrar un excés de vehemència que pot 
espatllar les teves relacions. L’esport i la meditació et 
faran bé.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Els trànsits indiquen que finalitza una etapa i comences 
un altre període. Has après força però ara cal seguir fent 
camí sense oblidar l’objectiu inicial del teu recorregut.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Si hi havia tensió o temes sense resoldre amb una per-
sona familiar, en aquests dies es poden donar facilitats 
pel diàleg o desenllaç de conflictes. Reps ajuda domès-
tica.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Reprens una activitat del passat i que activa altres as-
pectes de la teva persona. Cerques, sobretot, la satisfac-
ció personal, no tant l’aspecte econòmic de les coses.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Amb Venus aspectant a Mart a la Casa XII, s’obren vies 
de diàleg proper i íntim. Si hi havia alguna qüestió que 
no gosaves manifestar, ara tens les eines per expli-
car-te.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol aspectant a Neptú et situa en un oasi on recerques 
la inspiració. Revaloració de la relació de parella. Fe en 
un projecte laboral. Pots rebre un ajut providencial.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Sembla que si vols avançar en el sector laboral, hauràs 
de fer canvis a la teva percepció de com ha de ser les 
coses. Aprofita abans que Urà torni a la teva Casa VII.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Amb el bon contacte d’Urà, amb Mercuri, s’obren no-
ves vies de comunicació i també indica un moviment 
renovador al sector grupal i de les amistats. Augmenta 
l’esperança.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Cal ser prudent amb les paraules. Evitar confrontacions 
inútils que només serveixen per posicionar l’ego i parti-
cipa de les relacions amistoses sanes, sense interessos.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Si hi ha algun assumpte econòmic pendent relacionat 
amb la llar, sembla que arriba un moment que has de 
prendre decisions importants al respecte. Sigues més 
objectiu.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Amb tres planetes al sector II, necessites prendre segu-
retat per iniciar un nou cicle i també hi ha una necessitat 
de reestructuració urgent de l’economia i la dieta.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Amb Mart transitant pel sector II, s’activa l’economia. 
Per treure més rendiment al teu treball hauràs de fer 
alguns canvis importants. Compte amb despeses inne-
cessàries.

Sudoku

Núm. 639 Del 11/01 al 17/01/2019
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