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Sis persones detingudes
arran de l’incendi de Sant Roc

Els Mossos d’Esquadra han detingut sis persones,
quatre homes i dues dones de nacionalitat romanesa, arran de l’incendi de Sant Roc del passat 5
de gener.
Les investigacions policials han determinat l’origen
elèctric del foc, originant-se al pis 1r 2a a conseqüència d’un sobre consum. Del quadre elèctric
s’ha detectat l’existència de manipulació en els elements de protecció i control de potència, provocant
d’aquesta manera un sobrecalfament a la xarxa.
Entre els dies 10 i 11 de gener es va procedir a la
detenció dels ocupants d’aquest habitatge com a
presumptes autors dels delictes d’homicidi per imprudència greu, lesions per imprudència greu, danys imprudents, defraudacions de fluid elèctric, i un
delicte d’ocupació d’habitatge.
Aquest dissabte dia 12 tres dels detinguts han passat a disposició judicial, el jutge ha decretat llibertat
amb càrrecs amb mesures cautelars. Les altres tres
persones es troben en llibertat a l’espera de ser citades pel jutge.

ALGUNES DE LES PERSONES DETINGUDES VAN SER EMPADRONADES QUAN ALBIOL
ERA ALCALDE
Segons informa El Periódico de
Catalunya, la família a la que el líder del Partit Popular a Badalona,
Xavier García Albiol, li presentarà
una querella criminal com a presumptes causants de l’incendi de
Sant Roc, membres de la qual van
ser detinguts pels Mossos d’Esquadra,, va ser empadronada el gener
del 2015, quan ell era l’alcalde de la
ciutat, així ho assenyala un informe
dels serveis socials.
Aquest diari informa que es tracta d’una família romanesa d’ètnia
gitana que va arribar a Badalona
el 2004. L’avi, de 51 anys, va ser
el primer a empadronar-se, arri-

bant a viure en tres habitatges del
barri de Sant Roc. El maig del 2011,
moment en el qual Albiol guanya les
eleccions municipals, s’empadronen
a Badalona, l’àvia, de 49 anys, i el
fill d’aquests, de 23 anys.Va ser el
gener del 2015 quan aquesta família
s’empadronava al pis incendiat aquest
passat dia 5, afegint-se la parella del
jove, de 22 anys, i una nena que en
aquell moment tenia 2 anys. El propietari d’aquest habitatge, una societat
de CaixaBank, va iniciar els tràmits de
desnonament el 2016, sense que avui
en dia s’hagi executat.
Els informes de Serveis Socials indiquen que es tracta d’una família en

situació de risc d’exclusió social,
amb un únic sou fixe, el de l’avi, de
628 euros fins al mes de desembre, moment en el qual va finalitzar
el seu contracte de treball, a més
de patir problemes de salut, tant
l’avi com l’àvia, pels quals rebien
un tractament. La família també
comenta, sempre segons aquest
informe, que pagaven 200 euros a
un home “per no tenir problemes”.
En el moment de l’incendi del 5
de gener, al pis incendiat també
hi havia de visita, un home de 35
anys, la seva parella de 16, embarassada, i una nena d’1 any, filla
d’aquests
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Reconeixement de l’Ajuntament als agents
de la GU de servei el dia de l’incendi
En un acte presidit per l’alcalde Álex Pastor, acompanyat pel regidor de seguretat,
Jordi Subirana. I el superintendent en cap
de la Guàrdia Urbana, Conrado Fernández,
l’Ajuntament de Badalona ha ofert una recepció als agents del cos policial que van
estar de servei el pasta 5 de gener, dia de
l’incendi de Sant Roc, com a reconeixement
per la tasca realitzada.
Pastor s’ha dirigit als agents per felicitar-los
per la importància de la seva feina, destacant “la implicació de tots els agents del cos
per treballar per la ciutat diàriament amb la
màxima dedicació, tal com es va demostrar
amb la vostra actuació durant un episodi
tant drmàtic com el viscut durant l’incendi
d’aquest habitatge”.
La setmana vinent es convocarà un nou
acte de reconeixement als cossospolicials
i d’emergències que van prestar els seus
serveis durant el dia de l’incendi

Álex Pastor es mostra contundent
contra les ocupacions il·legals
L’alcalde de Badalona Álex Pastor ha anunciat la
convocatòria de la Junta Local de Seguretat, del
que formen part els diferents cossos policials, pel
23 de gener, amb l’objectiu de fer front als casos de
sobre consum elèctric.
Una comissió formada per tècnics municipals i de
la companyia Endesa han començat a treballar per
poder disposar d’un mapa en el qual es detectin els
punts de sobre consum elèctric per un ús irregular
de la xarxa.
Pastor ha indicat que s’actuarà de forma contundent
contra les ocupacions il·legals i les connexions irregulars a la xarxa, i els que utilitzen els immobles per
a activitats il·legals, com ara el conreu de drogues.
L’alcalde ha reclamat la necessitat de reformar el
codi penal, “L’any 2015 el govern de Mariano Rajoy,
el PP d’Albiol, va fer una reforma en la qual l’ocupació il·legal passava de ser delicte greu a delicte
lleu”. Això provoca que els agents tan sols puguin

executar sancions administratives”.
En els casos en els quals es detecti vulnerabilitat econòmica l’alcalde ha assenyalat que
“ajudarem i acompanyarem mitjançant Serveis
Socials i amb les empreses a aquelles famílies per tal de regularitzar el subministrament
elèctric”
Albiol es presentarà com a acusació popular
El líder del Partit Popular Xavier García Albiol
ha anunciat, en compareixença davant dels mitjans de comunicació, que es presentarà com
a acusació popular en la causa oberta pel jutge
contra els presumptes causants de l’incendi.
Tres dels detinguts pels Mossos d’Esquadra es
troben en llibertat amb càrrecs i amb la retirada
del passaport, mentre que les altres tres persones són pendents de citació judicial.

Joieria · Rellotgeria

Guifré, 82 · 93 397 71 56

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-
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La targeta rosa de transport públic s’amplia a
persones majors de 60 anys
Des d’aquest mes de gener ja es pot demanar la targeta rosa metropolitana pel transport públic. La gran novetat d’enguany és
que les persones de més de 60 anys poden
accedir a aquest programa, en lloc de 62
com era fins al moment. També la poden
demanar les persones que acreditin un grau
de discapacitat superior al 33%. La targeta rosa és un títol personal i intransferible
que es pot adquirir gratuïtament o en tarifa
reduïda (T4) depenent els ingressos de la
unitat familiar.

Les persones que disposin d’aquests dos tipus de targetes podran viatjar en els diferents
serveis de transport públic que operen a la
zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat de
l’àrea metropolitana de Barcelona, és a dir:
Línies d’autobusos metropolitans de Transports Metropolitans de Barcelona.
Línies d’autobusos metropolitans, de les
següents empreses concessionàries de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, dins
de la zona tarifària 1: TUSGSAL, BAIXBUS (Mohn, Oliveras i Rosanbus), SOLER
I SAURET (línies urbanes de Sant Feliu,
Esplubus, JustTram i JustMetro), AUTHOSA, UTE Hispano Igualadina, SL-Empresa
Monforte, SA-Castromil, SA (Línia 88) i
TCC2 (PR4).
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(dins la zona tarifària 1 del sistema tarifari
integrat).
Metro.
Trambaix.
Trambesòs.
Funicular de Montjuïc.
En queden excloses les línies singulars
Aerobús, telefèrics, funicular del Tibidabo,
Tramvia Blau, Bus Turístic i serveis especials.
Les sol·licituds i tramitacions de les targetes es realitzarà a les Oficines Municipals
de Districte

Per poder disposar d’alguna d’aquestes
dues targetes cal:
- Estar empadronat al municipi de Badalona.
- Tenir més de 60 anys.
- Disposar del certificat de reconeixement
de la discapacitat igual o superior al 33%
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya o la targeta acreditativa de la discapacitat.
- Tenir uns ingressos econòmics per tots
els conceptes (pensions, ajudes, rendes,
etc.) iguals o inferiors a 8.271,55 €, per ser
beneficiari de la targeta rosa metropolitana
gratuïta, o bé iguals o inferiors al doble del
mateix valor (16.543,10 €) per ser beneficiari o beneficiària de la targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda

Cinc persones
detingudes per delicte
contra la salut pública
La Guàrdia Urbana de Badalona, amb
col·laboració de la de Barcelona, va
detenir aquest dimecres a cinc persones per un delicte contra la salut

pública.
Mentre realitzaven el seu patrullatge
habitual, uns agents van presenciar
un vehicle amb cinc individus que els

van ocasionar sospites. A l’hora
d’intentar identificar-los, aquests
van fugir sent interceptats al
Passeig de la Vall d’Hebron de
Barcelona.
A l’escorcoll del vehicle es va
intervenir una gran quantitat
d’estupefaents,
possiblement
destinada a la venda, diners en
efectiu, tant en euros com en
divisa estrangera, així com diferents eines que de forma habitual
s’utilitzen per cometre robatoris.
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Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

PUBLICITAT

7

8 CULTURA

Toni Santiago - redaccio@diaridebadalona.com

La Passada de Sant Antoni ja té data,
el 10 de febrer
L’organització de la Passada de Sant Antoni ja ha posat data al seu recorregut per
Badalona, serà exactament el diumenge 10
de febrer. Enguany, arriba a la 143a edició i com és tradició, centenars de cavalls,
ponis, rucs i gossos, entr altres animals,
acompanyats de carruatges i els seus
amos, sortiran a les 11 del matí des del
Centre Cívic Can Cabanyes, per l’avinguda
de Salvador Espriu, continuaran pels carrers de General Weyler, Indústria i Roger
de Flor, plaça Pep Ventura, els carrers de
Sagunt, Guifré i Arbres, plaça de la Plana,
l’avinguda Martí Pujol, els carrers de Francesc Layret, Sant Pau, Sant Pere, Prim,
Germà Juli, Via Augusta, Anselm Clavé,
Alcalde Xifré, rambla de Sant Joan i finalment l’avinguda de Salvador Espriu. Unes
de les altres edicions d’aquesta passada
serà el ball dels Bastoners de Canyet, a les
11.30 hores i la benedicció dels animals, a
les 12h, a la plaça de la Plana.
Recordar que Sant Antoni Abat és el sant
i protector dels aniumals útils per a les
feines del camp i, a la vegada, de tots els
animals domèstics i els traginers.
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El Carme acull una taula rodona emmarcada dins
l’exposició ‘Anar i tornar a Brossa’

Amb motiu del 80è aniversari de la fi de
la Guerra Civil, el 27 de gener de 1939, el
Museu de Badalona presenta l’obra ‘Terra
humida’, interpretada per Albert López Vivancos. Es tracta d’un monòleg creat com a
exercici de memòria històrica. Situat en un
lloc indeterminat, no és una lliçó d’història,
sinó que comparteix una experiència terrible,
conseqüència de la guerra, de la intolerància
i del totalitarisme. L’entrada que té un preu
de 3,20 euros ja es poden adquirir al mateix
museu i la funció és podrà visitar només el
pròxim dissabte 26 de gener a les 20 hores.
L’obra comptarà amb música de Pedro Pardo
i està sota la direcció d’Estanis Aboal.

Foto: @ducdudo
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Aquest divendres, 18 de gener,
a partir de les 19 hores, tindrà
lloc al Centre Cultural El Carme la taula rodona ‘La creació
en acció! L’art ens dona veu?’.
Aquesta activitat s’emmarca
dins de l’exposició ‘Anar i tornar a Brossa’, que aplega una
selecció d’obres de Patrim, el
fons patrimonial de la Col·lecció Belles Arts de la Universitat
de Barcelones, reunides, amb
col·laboració de l’Ajuntament
de Badalona, amb motiu de la
commemoració del centenari
del naixement del poeta Joan
Brossa.
Moderada per Mar Redondo,

una de les comissàries de la
mostra, la taula rodona proposa
un diàleg entre obres de diversos temps i generacions, que
posa de manifest la vigència de
la producció de Brossa. En l’acte participaran Glòria Bordons,
catedràtica de la Facultat d’Educació de la UB especialista en
Joan Brossa; la fotògrafa Amanda Bernal, i l’artista Joan Puche.
Recordar que l’exposició ‘Anar i
tornar a Brossa’ es pot visitar al
mateix Centre Cultural El Carme
fins al diumenge 3 de febrer. A
més, cada diumenge, a les 12
del migdia, s’hi organitzen visites guiades. L’entrada és lliure.

Torna el monòleg ‘Lo comido x lo reído’
per recaptar aliments
Com cada any, per aquestes dates
de l’hivern, el Teatre Blas Infante
acull el certamen solidari ‘Lo comido x lo reído’. Enguany, que arriba
a la setena edició, se celebrarà el
pròxim divendres 25 de gener, a les
20.30 hores.
Es tracta d’un festival ple de
monòlegs solidaris que va començar a organitzar la humorista
badalonina Pepi Labrador i que actualment s’ha convertit en un clàssic
de la cultura solidària a Badalona.
En aquesta nova edició podrem
veure una funció que congrega a
diferents monòlegs reconeguts i
que s’allargarà més de dues hores.

Un any més el mestre de cerimònies
serà Gabriel Córdoba, que estarà
acompanyat de Jordi Merca, Rony
Dani, Rony, Dani Luna, Lagi, Sitofonk i la pròpia Pepi Labrador.
Pel que fa a les entrades tenen un
preu de 8 euros, que es poden adquirir als establiments Xurreria Rodriguez, Perruqueria Yolanda Cuesta
i Modes Kevin, del Centre Comercial
del Passeig de La Salut. A més, es
demana a totes els assistents l’aportació d’un quilo d’aliments no peribles, que es destinaran a l’Associacio Amics del Gorg Mar, mentre que
la recaptació econìnica anirà al Banc
d’Aliments de Barcelona.

Av. d'Alfons XIII, 127 · 08912 Badalona · Tel. 93 387 93 50
638 210 154 · info@farmaciaolimpic.com
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El desencert passa factura, però la Penya no es
rendeix mai i acarona el triomf en un final d’infart

LA PRÈVIA 17a Jornada ACB. Coliseum Burgos, diumenge 20 de gener a les 17h

Guanyar i que el Manresa no ho faci

DIVINA JOVENTUT

67

SAN PABLO BURGOS

DIVINA JOVENTUT

Entrenador: Diego Epifanio

Entrenador: Carles Duran

BRUNO FITIPALDO

NICO LAPROVITTOLA

BRANDEN FRAZIER

DAKOTA MATHIAS

VITOR BENITE

VLATKO CANCAR

GORAN HUSKIC

SHAWN DAWSON

MARKO TODOROVIC LUKE HARANGODY

Dawson, poc encertat contra el Baskonia, ha de tornar al seu nivell habitual. / David Grau - CJB

En la darrera jornada la sort va girar l’esquena
a la Penya, que va acaronar el bitllet a la Copa
i es va quedar amb la mel als llavis a l’espera del que pugui passar en l’últim capítol de
la primera volta. El BAXI Manresa, que tenia
el partit gairebé perdut a la pista del Delteco GBC, va acabar remuntant per sumar en
la pròrroga un triomf contrari als interessos
verd-i-negres i els de Carles Duran, en l’últim
sospir, es van quedar sense premi davant del

Baskonia. Una combinació que ha complicat
el camí cap a Madrid i que obliga a fer un darrer esforç a la pista del Burgos. Curiosament
fa uns mesos els badalonins hi van anar amb
l’aigua al coll per sumar un triomf clau cap a
la salvació, amb triple miraculós de Kulvietis.
Ara l’escenari és ben diferent i sense aquelles
angúnies els badalonins tornen al Coliseum
buscant fites molt més altes.
El bitllet a Madrid passa per vèncer els caste-

Resultats darrera jornada

Classificació

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

82-76
84-83
97-88
91-86
67-68
98-96
85-91
83-67
94-80

Propera jornada
Herbalife G. Canària
IberostarTenerife
Movistar Estudiantes
San Pablo Burgos
Monbus Obradoiro
Tecnyconta S.
BAXI Manresa
C. Candelas Breogán
Kirolbet Baskonia

-

UCAM Múrcia
Montakit Fuenla
Delteco GBC
Divina Joventut
Unicaja
Morabanc Andorra
Real Madrid		
València Basket
Barça Lassa

		 Equip

G

P

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

14
12
12
11
10
10
9
9
8
7
6
6
6
6
5
5
5
3

2
4
4
5
6
6
7
7
8
9
10
10
10
10
11
11
11
13

Barça Lassa
Kirolbet Baskonia
Real Madrid
Unicaja
Iberostar Tenerife
València Basket
BAXI Manresa
Divina Joventut
Tecnyconta Saragossa
Morabanc Andorra
San Pablo Burgos
Monbus Obradoiro
C. Candelas Breogán
Montakit Fuenlabrada
Herbalife G. Canària
UCAM Múrcia
Movistar Estudiantes
Delteco GBC

llans i que el Manresa no guanyi el Madrid al
Nou Congost. En cas d’empat a victòries amb
el conjunt del Bages (ara tots dos estan amb
9-7) la diferència de punts juga en contra
dels badalonins. La Penya, penalitzada per la
patacada de 46 punts a Saragossa, té un -16
entre els punts anotats i els punts encaixats,
mentre que els manresans estan en positiu
(+14). Així, en cas de caure a Burgos, cal que
els manresans també perdin i que ho facin
de més de 30 punts que la Penya. Si hi ha
victòria de tots dos, el triomf verd-i-negre
hauria de ser 31 punts superior al del BAXI

SUPERMANAGER

1- Laprovittola, Albicy, Llull.
2- Beirán, Hanga, Jaime
Fernández, Toolson.
3- Tomic, Todorovic, Will Thomas,
Tavares.
El guanyador de la temporada
rebrà una pilota firmada pels
jugadors de la Penya!
LLIGA

Manresa. El Tecnyconta (8-8 de balanç i -35)
manté encara alguna opció, però necessita
una carambola gairebé impossible.
El Burgos ve de perdre dos partits de forma
consecutiva i ha acusat la marxa al Zalgiris
de la seva estrella, Deon Thompson. Els castellans, de tota manera, ja li han trobat un
relleu, l’internacional alemany Paul Zipser
(2m03), i són un equip que es fa fort a casa.
Sigui com sigui, la Penya té prou qualitat per
sumar la victòria i el resultat de diumenge no
pot aigualir la bona primera volta dels verdi-negres.

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES

Equip del Diari

JOVENTUT 11

Jordi Creixell - redaccio@diaridebadalona.com

iga?

T’apuntes a la ll

Jornada 16
1º Moonti6
monti6 ()
220,80
2º Santako
Xevo (Badalona)
216,60
3º SIN COPA NO HAY PARAISO team jocker05 (Santa Coloma) 216,20
...................................................................................................................
12ºDiarideBadalona
DiarideBadalona (Badalona) 196,80
Lliga (general)
1º LeBron
belito32 (Badalona)
2.623,80
2º YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma) 2.509,20
3º Mobilgirgi
boyeyo (Badalona)
2.466,60
.....................................................................................................................
52ºDiarideBadalona
DiarideBadalona
2.208,80

KIROLBET BASKONIA

68

Laprovittola (12), Todorovic (13), Ventura (6),
Mathias (-), Harangody (10) ‑cinc inicial‑,
Dimitrijevic (7), Dawson (5), Morgan (2),
López-Arostegui (2), Delía (8) i Nogués (2).

Luca Vidoza (16), Marcelinho Huertas (8), Poirier (1), Shavon Shields (20), Hilliard (12) ‑cinc
inicial‑, Miguel González (-), Matt Janning (8) i
Diop (3).

Esforç titànic sense premi. La Penya va
tenir el tir per tombar el Baskonia, a mans
de Marko Todorovic, però el montenegrí,
el millor dels badalonins (13 punts, 12
rebots i 23 de valoració), va fallar el triple
que hauria fet embogir l’Olímpic. Un desenllaç cruel que va deixar sense premi la
fe indestructible dels verd-i-negres, que
a 4 minuts del final perdien d’11 punts
(53-64) però que van tornar a protagonitzar una remuntada èpica. Malauradament
el tir lliure anotat poc abans d’aquesta
última jugada per Poirier (el seu únic
punt) va acabar decantant la balança en
un partit d’alta intensitat i de molta lluita
però de poc encert.

Els de Carles Duran sempre van estar
molt incòmodes davant l’exigència física dels vitorians i van pagar el seu mal
dia en el tir, sobretot des de fora (5/24
triples). Homes clau com Mathias o Dawson van estar desconeguts. Les pilotes
perdudes (18), a més, van ser letals. La
Penya, malgrat tot, no es va rendir mai
per arribar a un final agònic, on li va faltar un pèl de sort. Una llàstima, perquè
l’Olímpic va ser el sisè jugador, amb més
de 6.000 espectadors en la presentació
oficial del bàsquet base, i perquè la lluita
incansable de l’equip va merèixer molt
més en el debut de Marcos Delía, que va
deixar bones sensacions.

Madrid, València i Estudiantes,
rivals a la Minicopa Endesa
El Divina Joventut ja coneix els seus rivals
en la fase final de la Minicopa Endesa. En
el sorteig, que es va fer el dilluns passat,
els verd-i-negres van quedar enquadrats en
el grup A, on s’enfrontaran al Real Madrid,
al València Basket i al Movistar Estudiantes. En l’altre grup, el B, hi haurà el Barça
Lassa, l’Iberostar Canarias, el Gran Canària
i el Tecnyconta Saragossa. El torneig començarà el dimecres 13 de febrer, un dia
abans de l’inici de la Copa, i els dos primers
de grup jugaran les semifinals, previstes
per al dissabte 16. Tots els partits es disputaran al Polideportivo Magariños, excepte la
gran final, que es jugarà el diumenge 17 al
WiZink Center.

Todorovic, tot i fallar el tir decisiu, va tornar a estar a un gran nivell. / David Grau - CJB

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

Una copa a la salut de la Penya
Ahir vaig anar a fer una copa a la salut
de la Penya. No sé si es classificarà o
no per la copa del rei de Madrid però,
tot i que evidentment m’agradaria, realment estic més content per com veig
ara mateix el Joventut que per anar al
torneig del KO. Anar a la copa moltes
vegades és molt més pel que es genera entorn del club que no pas pel què
realment suposa esportivament perquè
el més lògic és jugar els quarts el dijous o divendres i a la nit ja estàs elimiEls dos grups. / Endesa

nat a casa. Per això les nou victòries a
una jornada per acabar la primera volta
suposen molt més que anar a la copa.
Suposa que la salut de la Penya està
bé, que esportivament ja ha donat més
del què s’esperava a l’estiu i sobretot
s’evita el què es va viure el curs passat
quasi mig curs en zona de descens. Un
suplici. Per això cal fer memòria, fer un
salt en el temps de només sis mesos
per veure que si es va a la copa genial
però sinó, també.
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Emocions fortes

El primer reforç del Badalona en el mercat d’hivern arriba del Sabadell i té 33 anys

CF BADALONA

CD EBRO

POSICIÓ 15è
9 Partits a casa G 3 E 3 P 3
Gols a casa Marcats 11 Rebuts 9
Entrenador Ramon Maria Calderé.

POSICIÓ 12è
9 Partits a fora G 2 E 4 P 3
Gols a fora Marcats 8 Rebuts 10
Entrenador Manolo González.

Examen final per al Badalona de Calderé,
aquest diumenge a la tarda, contra l’Ebro
de Manolo González. L’extècnic escapulat
torna a l’Estadi en el punt més baix del que
portem de temporada, quan el seu successor penja d’un fil. Ja no hi ha marge
d’error, la victòria és obligada per no caure
en el precipici de la zona de descens. Tres
punts en els últims cinc partits són massa
poc. Més encara en una lliga tan iguala-

da. L’Ebro, en canvi, arriba al partit amb
una inèrcia totalment contrària. Després
de sumar quatre punts en els vuit primers
partits, i de viure entre la última i la penúltima posició fins a la jornada 12, l’equip
aragonès ha revifat i, a hores d’ara, es troba dos punts per sobre del Badalona, en la
zona mitjana.
Dimecres, el dia del seu 60 aniversari, Calderé reconeixia, damunt la gespa de l’Es-

ESPANYOL B - BADALONA

Classificació

0

Espanyol B: Edu Frias, Víctor, Nil, Iago,
Lluís, Pol Lozano, Soria (Pau, 81′), Bermejo (Damià, 75′), Campuzano, Doncel i Moha
(Bojan, 88′).
Badalona: Morales, Estellés, Albarrán,
Robusté, Moyano (Iván Agudo, 64′), Marc
Carbó, Robert, Nana, Chaco (Natalio, 64′),
Boniquet (Sergi Garcia, 68′) i Giva.
Gols: 1-0, Campuzano (44′) i 2-0, Moha
(68′).
Àrbitre: David Jesús Pinto Herrera (tinerfeny). Va amonestar a Pol Lozano i Giva
Propera Jornada
Badalona
València B
Hércules
Alcoià
At. Llevant
Ejea
Olot
Lleida
Sabadell
Castelló

-

Ebro
Teruel
Vila-real B
At. Balears
Cornellà
Barcelona B
Peralada
Espanyol B
Conquense
Ontinyent
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Valentín, l’esperat lateral esquerre

LA PRÈVIA 21a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 20 de gener. 17 hores.

2

Del 18/01 al 24/01/2019

		Equip

PTS

GF

GC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

41
37
35
35
32
32
27
26
26

33
31
27
30
24
16
19
27
23

19
21
16
23
16
13
17
23
27

10. Peralada
11. Ejea

24
24

21
18

22
20

12. Ebro
13. Alcoià
14. At. Llevant
15. Badalona
16. Ontinyent
17. València B
18. Conquense
19. Castelló
20. Teruel

24
23
22
22
22
20
20
18
18

17
16
22
18
16
26
18
15
14

20
22
23
22
23
29
26
19
30

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

Resultats 20a Jornada
Espanyol B 2
Vila-real B 3
Conquense 0
Ebro 2
At. Balears 0
Peralada 2
Barcelona B 2
Teruel 2
Ontinynent 1
Cornellà 3

-

Badalona 0
Lleida 1
Ejea 3
València B 1
Castelló 0
Sabadell 0
Alcoià 0
At. Llevant 1
Hércules 0
Olot 0

Foto: Eloy Molina.

tadi, el moment especialment delicat que
passa el seu equip, parlava clar i feia autocrítica. “Les dues últimes derrotes ens han
fet molt de mal, sóc conscient que ja no hi
ha marge d’error i entenc que l’afició estigui descontenta. Ens hem d’exigir més tots
plegats, jo el primer”, manifestava el tècnic
escapulat, subratllant l’evidència que una
nova ensopegada provocaria la seva sortida. Ben segur que el rival de diumenge,

amb Manolo González a la banqueta,no li
posarà les coses fàcils al seu Badalona. Li
caldrà molt més encert a les àrees, sobre
tot a la contrària, del que ha tingut en els
últims 180 minuts de lliga. Per aconseguir-ho, no podrà comptar amb el brasiler
Giva, que serà baixa per targetes, però sí
amb Valentín Merchán, el jugador incorporat aquesta setmana per ocupar la posició
de lateral esquerre.

Dimecres signava pel Badalona Valentín
Merchán, un experimentat lateral esquerre, de 33 anys, per ocupar una posició
que calia apuntal·lar. Futbolista de bon
físic i molt d’ofici, arriba procedent del CE
Sabadell, on va començar la temporada en
l’equip titular però va anar perdent, a poc
a poc, protagonisme. Valentín ha participat
en onze partits de lliga amb l’equip arlequinat, dels quals sis ha estat titular, tots
ells entre la primera i la setena jornada.
Nascut a Martorell, en la seva trajectòria
a segona B també ha defensat les samarretes del Cornellà, el Llagostera i L’Hospitalet. També ha vestit el blau escapulat
en el passat, ja que, la temporada 2005-06
va jugar en el desaparegut Badalona B, a
Primera catalana. Després, el seu nom ha
sonat en no poques ocasions com a possible fitxatge escapulat, però diferents circumstàncies ho han impedit.
Després del seu primer entrenament a l’Estadi, conversàvem amb ell i no amagava la
seva satisfacció per l’etapa que enceta.
“Estic contentíssim. A Sabadell vaig començar jugant, però els resultats no van

“El Badalona
suposa per a mi
una finestra oberta.
Tinc ganes d’ajudar
a l’equip, estic molt
motivat”

Foto: Eloy Molina.

C.E. SEAGULL
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L’ Europa humanitza el Seagull (2-0):
primera derrota de les ‘gavines’
323 dies després, les badalonines van tornar a patir una desfeta

El racó d’en Saisó
Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

L’hora de la veritat
El Badalona no ha pogut començar pitjor el 2019: derrota a Vila-real i derrota
contra l’Espanyol B. La situació és molt
delicada, amb la zona de descens a tocar.
Però això no és el més perillós, el que
em preocupa són les sensacions que
transmet l’equip. No hi ha profunditat i,
per tant, no hi ha gol. Al camp de l’Espanyol, la millor ocasió va ser una xilena
de Robusté, un defensa. La resta, poca
cosa. Aquest equip no té poder de reacció, quan rep un gol la derrota es veu a
venir. Cal reaccionar i prendre decisions
importants. Caldere ja s’ha posicionat
pel que fa als reforços i crec que és obli-

gada alguna sortida. Caure al pou de la
zona de descens seria fatal, perquè costa molt sortir d’allà. Arriba l’hora de la
veritat.

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 Magallán i Aly.

acompanyar i va haver-hi canvis a l’equip.
No he pogut gaudir del futbol com m’hauria agradat, per això el Badalona suposa
per a mi una finestra oberta. Tinc moltes
ganes d’ajudar a l’equip, estic molt motivat.” Valentín destaca del joc de l’equip de
Calderé, “el bon tracte que vol donar a la
pilota” i subratlla que el Badalona “és un
club de referència, un caramel, per això
molts jugadors volen venir, més ara amb
el nou estadi”.

Foto: X. García

El 25 de febrer de 2018, el Seagull va
caure a Igualada per la mínima (2-1). Una
derrota del conjunt de Jordi Ferrón que no
s’ha tornat a repetir fins diumenge passat,
al Nou Sardenya i coincidint amb l’inici de
la segona volta.
L’Europa de Toni Camacho va trencar la
imbatibilitat badalonina en un matx molt
intens però que no va tenir cap recompensa a favor de les blaves.
Maria Siegrist va avançar les escapulades
al minut 20 de partit gràcies a un refús
caçat a l’àrea petita. Les de Jordi Ferrón
van reaccionar buscant la velocitat d’Irina i
el bon joc d’esquenes de Sara Serna però
sense gaires opcions clares de joc.
A la segona part, les ‘gavines’ van sortir
decidides a donar la volta al partit. Núria
Garrote va gaudir de l’ocasió més clara
però el pal va evitar l’empat. Amb l’1 a 0,
una possible pena màxima hauria pogut

anivellar el matx, però ni l’assistent ni l’àrbitre no han considerat així.
Quan faltaven vint minuts per acabar el
matx, Pili Porta va aprofitar una pilota
penjada d’una falta per guanyar l’esquena
a la defensa badalonina i creuar la pilota
a Brígida.
2 a 0 i partit molt coll amunt. Tot i això,
l’Europa ho va continuar intentant més
amb cor que cap però sense cap solució
possible, i confirmant-se la primera relliscada badalonina de la temporada.
Amb aquesta primera desfeta, i la victòria
del Zaragoza a Mallorca, el lideratge al
capdavant del grup III de Segona Divisió
s’anivella i tant Seagull com l’equip aragonès comparteixen esglaó amb 35 punts.
Aquest diumenge a les 12 hores intentaran refer-se a l’Estadi en el derbi comarcal davant un Sant Gabriel molt segur en
defensa.
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“No m’esperava que el nivell de les instal·lacions
a Badalona fos com és”

El Tennis Taula Badalona comença l’any
en plena forma

El coordinador d’Esports, Jordi Ferrón, desgrana la situació esportiva de Badalona

Triplet per part del Sosmatic, el Titus i Charlotte’s

De la gespa a la banqueta, i de la banqueta
a la política. Aquesta ha estat l’evolució de
Jordi Ferrón en poc més de quatre anys.
Des de juliol de 2018, l’entrenador del Seagull forma part de la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Badalona, aportant i aplicant la seva experiència professional a l’esport badaloní. El nou coordinador analitza
al Diari de Badalona la situació esportiva.

El primer equip, el Sosmatic, ha començat
l’any i la segona volta a casa i amb victòria
contra un equip de la part alta de la taula,
però que jugarà tota el que resta de lliga
sense estranger. Amb els resultats d’aquesta jornada el Sosmatic s’allunya tres partits
per sobre del descens, fet que li permetrà
afrontar la resta de la lliga amb menys pressió i, pot ser, donar oportunitats als joves del
planter. Adrià Fernàndez va ser l’artífez de la
victòria local en derrotar a un dels millors jugadors de la lliga com és Ferran Brugada, del
Sabadell, en un partit vibrant que es cedidir
al cinquè joc (4-2).

“Quan era jugador,
no m’agradava veure
els polítics només en
l’entrega de trofeus”

Com li va arribar la proposta del
càrrec?
Va ser molt ràpid a causa de la situació política d’aleshores. Em van oferir la proposta
i encaixava amb el que buscava. Poder desenvolupar la teva feina per millorar l’esport
de la teva ciutat m’agrada.
Un dels seus requisits va ser poder
compaginar-ho amb el Seagull?
Evidentment, sinó no sé si ho hagués acceptat. És la meva primera experiència política i, en aquell moment, volia ser entrenador. Estic tot el dia fora de casa i ho puc
compaginar.
El veiem molt actiu des del primer dia.
La prioritat principal era aplicar allò que
com a esportista volia que tingués una entitat. No m’agradava veure els polítics només
en l’entrega de trofeus. S’ha de tenir una
presència més propera i s’ha d’intentar conviure amb els teus. Aquesta ha estat la idea:
conèixer la realitat esportiva de Badalona.
Durant molts anys hi ha hagut una manca
de recursos destinats als esports i han estat molt abandonat. S’ha de revertir aquesta

“Els Dracs mereixen
una instal·lació a
l’altura dels mèrits
esportius que estan
aconseguint”

Jordi Ferrón, coordinador d’Esports a l’Ajuntament de Badalona / M. Expósito

situació. Hi ha hagut una falta de previsió. S’han de dotar les instal·lacions com
una ciutat com Badalona mereix. Sembla
mentida que estiguem parlant d’una urbe
d’aquesta dimensió.
L’ha sorprès més del que s’imaginava?
Moltíssim. No m’esperava que la situació
de les instal·lacions a Badalona fos com
és. Per desgràcia, no és una única sinó
una suma. Són problemes estructurals de

fa molts anys.
Hi haurà més implicació en les seus
on es practica bàsquet?
Sense oblidar la resta d’esports, el bàsquet
és un dels nostres motors esportius a la ciutat i la quantitat de fitxes i clubs que tenim
així ho reflecteixen. Cada cap de setmana
intento organitzar la meva agenda per veure
un o dos partits. Hem de donar la importància que cada esport es mereix. Sembla
estrany haver arribat a aquesta situació on
es depèn fins i tot de la climatologia.
Era necessària aquesta figura d’un ex
professional?
Els clubs em comentaven que hi mancava
aquesta figura de terreny, que els entengui.
Que sàpiga del que estem parlant però no
només d’oïda.
N’hi ha cap urgència prioritària?
Totes les instal·lacions. A les instal·lacions
cobertes n’hi ha una manca d’espai. Necessitem habilitar més espais coberts per
donar entrada a més equips de bàsquet o
futbol sala. El nivell de les inversions ha estat molt baix i ara volem fer moltes coses de
cop i ens costa molt.

Ferrón durant l’entrevista al Diari de Badalona

Necessitem més instal·lacions llavors?
També

I ordre?
Cal una mica de tot. S’ha deixat passar
tant de temps que ara mateix necessitem
una mica de tot. Millorar el que tenim i
crear noves instal·lacions. S’ha de treballar en l’aprovació dels nous pressupostos i s’aprovin les partides que tenim per
millorar els pavellons que necessiten un
rentat de cara. Realment sorprèn com s’ha
pogut abandonar tot tant de temps i ara
trobar-te amb tant a fer. No s’han fet instal·lacions a l’altura d’una ciutat com Badalona, donant entrada també als esports
minoritaris.

fase d’ascens és estèril, ja que per poder-la
disputar el primer equip hauria d’aspirar a la
Superdivisió. Curiosament, dels deu partits
restants, set seran a casa.

El Titus
El primer filial del club, el Titus, va completar
un partit gairebé perfecte a Sant Gugat (6-0
i 18-4) i d’aquesta manera s’allunya fins a
quatre partits per sobre el descens i mira més
cap amunt que cap avall, tot i que la lluita per

Foto: Antonio Álvarez

Badalona recupera la Cursa de la
Dona, que se celebrarà el 14 d’abril
Recaptarà fons per la investigació contra el càncer de mama

Parlem d’un club més concretament.
És una llàstima no saber on ubicar un
campió d’Europa com els Dracs.
Doncs sí. Entenc les dificultats que tenen
perquè com a persona implicada en el futbol femení he viscut el mateix per poder
estar en unes condicions aptes. La nostra intenció és aportar unes instal·lacions
a l’altura del que estan aconseguint. Ara
mateix és molt difícil perquè ells necessitarien una instal·lació pròpia i en aquests
moments és molt complicat. La voluntat
del Govern és donar suport al club amb
una solució transitòria fins que trobem una
definitiva. Tenim un referent europeu i no
ho podem perdre.
En cinc mesos tenim eleccions.
Esperem que això no ens afecti. Badalona
hauria de tenir un consens a esports, governi qui governi.

Després de tres anys, Badalona recupera la
Cursa de la Dona de la mà de Bubo Sports
Events. Es tracta d’un esdeveniment esportiu i solidari amb un circuit urbà, familiar
i planer de 5 quilòmetres, amb sortida i

arribada al passeig Marítim, a l’alçada del
pont del Petroli. La prova, que se celebrarà
el diumenge 14 d’abril, té un vessant solidari, ja que destinarà dos euros de cada
inscripció a l’Institut Català d’Oncologia de

l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, per avançar en la investigació contra el
càncer de mama.
Pel que fa a les inscripcions, que ja estan
obertes al web www.cursadonabdn.com, tenen un preu d’11 euros fins al 31 de març,
i 12 euros, de l’1 al 10 d’abril. Els participants obtidran el dorsal, samarreta commemorativa i una bossa del corredor amb
productes estàndars. A més, el control dels
xips anirà a càrrec de ChampionChip i la
prova comptarà amb guardarroba. D’altra
banda, l’organització posa a disposició del
dorsal solidari o cero, que serà una contribució econòmica que anirà íntegrament a
la causa solidària. L’objectiu d’enguany és
arribar als 4.000 corredors. En la darrera
edició, celebrada l’any 2016, la Cursa de la
Dona de Badalona va comptar amb més de
2.500 participants de totes les edats i, en el
qual, la primera badalonina en arribar a la
meta va ser Marta Martín amb 18 minuts i
56 segons, seguida de Zara Gibert (20:22) i
Elena Guardiola (20:54).

Charlotte’s
Victòria més complicada de l’esperada a casa
del penúltim classificat, el Sant Quirze de Besora (2-4), però que va servir per fer debutar
al juvenil Xavier Montàñez que ho va fer amb
una victòria i una derrota. La segona derrota
lliguera de Sergi Bocanegra va fer trontollar
l’equip, però Àngel Carrion amb una remuntada en el darrer partit va certificar la victòria.
La jornada va deixar encara més líders els
blaus amb la derrota del seu immediat perseguidor, el Cardedeu, que ara queda a quatre
punts. En canvi, el Decathlon Badalona i el
Badalona Idiomes van endosar un parell de
6-0 a l’Esparreguera, els primers per col·locar-se en zona d’ascens a 3a Estatal.

Tres nous
fitxatges en la
plantilla dels
Dracs

En el partit d’aquest diumenge, 20 de gener,
dels Badalona Dracs contra els Valencia Firebats, la plantilla d’Oscar Calatayud comptarà amb tres nous fitxatges: Terrell Woods,
Hunter Correll i Taylor Ekstrom.
Per la seva part, Woods és un jugador defendsiu de 1,85 metres d’alçada i 115 quilos
de pes, que dotarà la línia dels Dracs. Va
néixer fa 23 anys i ha jugat en els Bulldogs
de Samfod i al High School de Boaz. En
canvi, Correll és un jove de 22 anys nascut
a California i ha participat en els Lumberkacks de la Northern Arizona University;
mentre que Ekstrom té 24 anys i ha militat
en els Connecticut Chiefs, Goergia Doom i
New England Bobcats.
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Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
Compte en parlar de més i dels altres. Aquests dies
pots estar força comunicatiu i no mesurar el que convé
dir. Aplicar-ho també al sector professional i sigues
prudent.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Pots mirar el futur amb incertesa, però bona part
d’aquestes sensacions ve de les teves pròpies pors.
Neptú a la Casa XI, et pot confondre. Segueix amb el
pla establert.

Bessons (21/5 al 21/6)
Si bé la conjunció Mercuri/Saturn es va separant, no
et confiïs massa. Serà millor adoptar una actitud madura i silent, sobretot amb el que té a veure amb les
finances.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Sembla que et toca tractar amb persones difícils en el teu
entorn més habitual. Si reacciones de manera visceral,
pots acabar perdent els papers i una bona oportunitat.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol es va separant de Plutó i notes la teva energia més
lleugera. Ja no sents tanta pressió i veus les coses d’una
altra manera. Només evita repetir patrons antics.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Vols fer massa coses i et pots sobrecarregar la salut.
Aprofita aquest període de més activitat per practicar
una mica d’exercici, que t’ajudarà a alliberar tensions.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Amb Venus i Júpiter per la Casa III, s’activen assumptes
de conducció. Si volies treure’t el carnet de conduir, vius
una etapa molt favorable a aquest estudi i pràctica.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Amb la recent conjunció del Sol amb Plutó has rebut
una injecció d’energia per confiar més en tu mateix. Si a
això li afegim el teu instint, l’èxit està gairebé assegurat.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Normalment detectes la falsedat i males intencions amb
molta facilitat, però ara més. I és probable que acabis
posant a més d’un al seu lloc. Compte, però, amb les
formes.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Amb tants planetes transitant pel teu signe, sembla
que tens més opcions del que és habitual. Et sents
afortunat, perquè estàs assolint alguns objectius. Noves amistats.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
En aquests dies, el Sol entra ja al teu signe. FELICITATS! Arriba el moment anual de renovar la teva energia i apostar pel que has estat projectant en els darrers
mesos.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Pots rebre bones valoracions en el sector professional i
tens el suport de persones influents. Aprofita les oportunitats i concreta què vols. No ho deixis perdre.
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