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Exemplar gratuït

• El Corte Inglés confirma al Diari de Badalona l’interès de compradors pel solar de Can Llamas

La Penya,
a la Copa!
El Divina Joventut viatjarà a
Madrid on l’espera el Baskonia
en els quarts de final
El govern anuncia la
major contractació
d’agents de la
Guàrdia Urbana
amb 70 efectius 10
Foto: David Grau - CJB
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El 21 de gener de 1999, els Reis d’Espanya van
reinaugurar un teatre que data del 1868. Va ser
un camí llarg per aconseguir un equipament a
l’alçada d’una ciutat teatral com Badalona

El Teatre Zorrilla, acabat de restaurar el 1997 / Ajuntament de Badalona
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20 anys després de la seva
recuperació, el Teatre Zorrilla
es manté com a referent cultural
Costa d’imaginar que fa només 20 anys
Badalona no disposés de cap teatre públic.
“Feia molta pena que Badalona no tingués
cap teatre en condicions, excepte el del
Círcol”, explica Jaume Arqué, l’actual president d’Amics del Teatre Zorrilla. Per això,
el 1994, un grup de ciutadans sensibilitzats, encapçalats per Pep Zamora, va crear
l’entitat per pressionar l’Ajuntament perquè
recuperés i remodelés el teatre obert el
1868. El camí va ser llarg des que el 1986
l’Ajuntament va adquirir per 20 milions de
pessetes el teatre Zorrilla fins al 21 de gener de 1999 quan els Reis d’Espanya van
inaugurar-lo. Mentrestant, el vell cinema
Principal s’havia adaptat com a teatre tot i
que no podia complir tots els requisits per
representar les arts escèniques de la ciutat.
“Els Amics del Teatre Zorrilla feia anys que
ho demanaven però no hi havia pressupost

per a unes obres que eren molt cares, fins
i tot hi havia goteres”, explica la socialista
Caterina Mieras, aleshores regidora de Cultura de l’Ajuntament de Badalona. El govern
local volia incorporar-se a un programa del
Ministeri de Cultura del govern d’Espanya
que sufragava les despeses per recuperar
teatres del segle XIX. Badalona ho va provar
però no va ser acceptat. Mieras explica que
va ser gràcies a l’empenta dels Amics del
Teatre Zorrilla i de l’equip tècnic municipal encapçalat per l’arquitecte Josep Maria
Massot que es va poder refer el projecte per
tornar-lo a presentar. “Es va fer una feina
excel·lent -diu Mieras- mantenint pràcticament el mateix aspecte que tenia el teatre
quan es va inaugurar el 1868, conservant
l’aire barroc d’estil italià”. De fet, les baranes
del primer i segon pis són les mateixes de
fa 150 anys. Sense l’ajuda de l’Estat difícil-

ment s’haurien pogut reunir els 748 milions
d’euros per fer les obres del teatre, 444 dels
quals, els va aportar l’Ajuntament, 240, el
Ministeri de Foment, 39, el de Cultura i 24,
la Generalitat de Catalunya.
Qualitat en la programació des del primer dia
Jaume Arqué explica que “on hi havia un
consens absolut era en què Andreu Solsona
havia de ser el director del Teatre Zorrilla”.
L’exintegrant dels Joglars va encarregar-se
de la primera programació i va ser qui va
facilitar que les entitats amateurs de la ciutat també es fessin seu el nou equipament.
Mare Coratge de Bertolt Brecht va ser la primera obra que van representar les entitats
sobre l’escenari del nou teatre. La primera
temporada del Zorrilla la va obrir el tenor
català Jaume Aragall i durant les properes

ELS REIS D’ESPANYA VAN PRESIDIR LA REINAUGURACIÓ DEL
ZORRILLA ENTRE PROTESTES DELS ANTIMONÀRQUICS

Els Reis descobreixen la placa del teatre / Datda Museu Badalona

Si per alguna cosa es recordarà la reinauguració del Zorrilla el 1999 serà per
la visita dels Reis d’Espanya, la segona a la ciutat des del 1993. Va ser una
petició de l’Ajuntament de Badalona no
exempta de polèmica. Joan Carles I i
la reina Sofia van rebre la medalla de
la ciutat a les cinc de la tarda i van ser
rebuts per milers de badalonins que els
van acompanyar des de l’Ajuntament
fins a Canonge Baranera. Els va rebre
l’alcalde Joan Blanch, però també hi
eren el ministre de Cultura, Mariano
Rajoy, i el president de la Generalitat,
Jordi Pujol. Els regidors d’ICV-EUiA

no van fer acte de presència perquè els
semblava una visita “innecessària” en un
acte que havia de ser “popular i ciutadà”.
Davant de 300 badalonins il·lustres de
la ciutat, els Reis van descobrir la placa
commemorativa del Zorrilla. Al carrer,
les joventuts polítiques s’organitzaven
tot i que van presentar una denúncia
contra la policia per retenir-los i impedir
que es poguessin manifestar contra la
presència del cap de l’Estat. Els agents
policials van encerclar una cinquantena
de persones durant una hora i mitja i els
van requisar pancartes i material de propaganda contra la monarquia.
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setmanes es va poder veure Rumors de
Sergi Belbel, una actuació d’un incipient
Miguel Poveda, Les Presidentes de Palangana Teatre i el muntatge Manicòmic del
Tricicle. I a partir de l’any 1999, el Zorrilla
ja va esdevenir el centre cultural de la ciutat
on, no només hi han passat les grans figures del teatre català i espanyol, com Emma
Vilarasau o Concha Velasco, sinó que també hi han actuat grans noms de la música
internacional com Rufus Thomas o Randy
Newman gràcies al Festival Blues & Ritmes.
Sense el Zorrilla, Badalona no seria tampoc
un referent de la màgia amb el Festival Li
Chang, o del curtmetratge amb el festival
Filmets. Tot i que l’Ajuntament de Badalona
no ha commemorat ni els 150 anys de la
primera inauguració del teatre, ni els 20 de
la seva reobertura, sense saber-ho, el colofó
va ser la celebració dels Premis Nacionals
de Cultura de la Generalitat que es van donar l’any passat.
Una obra encara inacabada

“El que em sap més greu és que encara no
s’hagi arreglat l’entrada pel Carrer de Mar
i que no hi hagi ascensor fins a la primera
planta”, apunta Mieras. L’actual regidor de
Cultura, Jordi Subirana, recull el guant de
Mieras i explica que hi ha un projecte per
acabar la porta d’entrada del teatre i que
l’empresa municipal Badalona Cultura “ho
tirarà endavant”. De fet, durant el mandat de
Dolors Sabater ja van ser necessàries unes
obres de manteniment a la porta d’entrada.
Gràcies al Pla Recupera, es van invertir
160.000 euros d’urgència per resoldre una
plaga de termites. Tampoc eren uns treballs
per obrir l’accés al públic ja que cal una inversió més gran per col·locar-hi les taquilles. En tot cas quan, l’any 2017, els tècnics
hi treballaven es van adonar que calia unes
obres de més envergadura per una afectació
a la coberta que no es podia resoldre amb
la partida econòmica. A més a més, aquesta
porta d’accés pertany a un propietari privat
amb qui l’Ajuntament de Badalona haurà de
negociar.
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Obres de remodelació del Teatre Zorrilla / Museu de Badalona

Un teatre que durant 65
anys també va ser una
sala de cinema
El Zorrilla es va inaugurar el 31 d’octubre de
1868 i el 1905 es va reconvertir en cinema

Entrada del Teatre Zorrilla pel Carrer del Mar / Montse López

Els 20 anys de la reobertura del Teatre Zorrilla de Badalona no és l’única data que la
ciutat ha celebrat recentment. Tot just s’han
complert els 150 anys de la inauguració
del teatre. Va ser la nit del 31 d’octubre de
l’any 1868 quan obria per primera vegada
al públic un edifici que es va construir prenent la referència del teatre barroc italià. Va
ser a les vuit del vespre quan s’aixecava el
teló. Allà, es va llegir una poesia escrita per
a l’ocasió i a continuació es va representar
Traidor, inconfeso y mártir, el popular drama de José Zorrilla. «Abans que el teatre
s’inaugurés, se li havia demanat permís a
José Zorrilla per posar el seu nom al teatre de Badalona», explica Margarida Abras,
directora del Museu de Badalona. D’aquesta manera, l’escriptor es va comprometre

a visitar l’edifici que portaria el seu nom.
Ho va fer un any després, el 1869, quan
va visitar Badalona en dues ocasions. En
la seva segona visita, va assistir a la nova
posada en escena que el Teatre Zorrilla feia
de la seva obra Traidor, inconfeso y mártir.
Durant molts anys, el Zorrilla va acollir representacions teatrals, sarsueles, operetes,
recitals de poesia o espectacles de dansa
entre d’altres espectacles de diferents disciplines. Per l’escenari del teatre badaloní
hi van passar grans figures del teatre català
del moment.
Enric Borràs i Margarida Xirgu
Sens dubte hi ha dos noms propis destacats
de la història del Teatre Zorrilla. Enric Borràs, actor badaloní, va inaugurar la tempo-

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

Del 25/01 al 31/01/2019

REPORTATGE

Carles Tornero / Montse López - redaccio@diaridebadalona.com

rada teatral de 1889 amb la seva companyia
de teatre amb qui hi va representar una
vintena d’obres. Un dels personatges més
destacats del seu pas pel Zorrilla va ser el
Manelic de Terra Baixa d’Àngel Guimerà que
el va consagrar com un dels grans actors
de l’època. Precisament Guimerà va visitar
Badalona i el teatre Zorrilla anys més tard.
Aquell dia, sobre l’escenari s’hi representava El fill del Rei on hi actuava Margarida
Xirgu. Ja als anys 30 i reconeguda com
una de les actrius més versàtils a Espanya,
Xirgu va comprar una casa a Badalona on
hi passava algunes temporades i on va rebre la visita de personatges destacats com
Federico García Lorca. L’any 1933, l’Ajuntament de Badalona atorgava a Enric Borràs i
Margarida Xirgu la Medalla d’Or de la ciutat.
De teatre a cinema
Tot i que era un teatre molt popular, l’arribada del primer cinema a Badalona i l’èxit
que va aconseguir amb la seva obertura,
va portar a dos empresaris badalonins a
reconvertir el Zorrilla en un cinema. Durant
molt temps s’hi van combinar les dues disciplines, si bé durant anys només va funcionar com a sala de cinema. El propietari
del cinema era Joaquim Nicolau que es va
associar amb Josep Gurguí. Aquest últim
«era un empresari pioner en distribució i
exhibició de cinema», recorda la directora

del Museu de Badalona. Les primeres pel·lícules que s’hi podien veure eren d’origen
escandinau. Després s’hi van sumar les
italianes i franceses. Es tractava de cinema
mut en els seus inicis però no hi faltaven els
efectes especials en directe. El tercer nom
propi de la reconversió del Teatre Zorrilla a
cinema és el de Teresa Pujol. «Tot i ser una
dona que no va ser educada per als negocis,
va saber moure molt bé la fortuna que havia
heretat», detalla Margarida Abras. Pujol era
la propietària del local i no demanava un
preu fix a mode de lloguer, sinó que es quedava una part de la recaptació del cinema.
«Tenia una gran visió de negoci», assegura
Abras. Durant molts anys, tot i projectar pel·lícules, la sala continuava portant el nom
de Teatre Zorrilla. Va ser l’any 1954 quan
es va decidir alternar el nom del teatre amb
el de Cine Aya, segons la representació que
s’hi feia. Són les paraules que poden llegir-se actualment en l’entrada al teatre des
del Carrer del Mar, per on s’accedia antigament. «Es va posar Aya al cinema perquè
volien que comencés amb la primera lletra
de l’abecedari ja que Zorrilla començava
amb l’última», explica Margarida Abras. En
aquesta entrada, també s’hi pot veure encara un dels símbols més destacats del teatre:
dues màscares. Als anys 60, per atraure espectadors, al cinema es rifaven les postres
els diumenges en les sessions matinals. Tot

plegat fins el 1970. Com a conseqüència de
la crisi que va patir el cinema i dels problemes econòmics de l’empresa que el gestio-
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nava, el Cine Aya - Teatre Zorrilla tancava
les portes. La ciutat anava perdent els escenaris teatrals que tenia.

‘MAREMAR’ DE DAGOLL DAGOM INAUGURA LA NOVA
TEMPORADA DEL TEATRE ZORRILLA

‘Maremar’ es va estrenar el setembre de 2018 al Poliorama/ Dagoll Dagom

La nova temporada del Teatre Zorrilla
engega aquest dissabte 26 de gener
amb Maremar, de Dagoll Dagom. Dirigit per Joan Lluís Bozzo, és el musical
més poètic de la companyia. Pel teatre
badaloní fins el proper mes de març hi
passaran La importància de ser Frank
dirigida per David Selvas, o Pel davant i

pel darrera amb presència badalonina, ja
que hi actua Jordi Díaz. Un altre actor de
la ciutat, Lluís Marco, pujarà al Zorrilla
amb El preu. Aquesta temporada, a més,
no hi faltarà la màgia amb el Festival Li
Chang i el Festival Blues i Ritmes amb
Les filles de Illghadad o Danny & The
Champions of the World, entre d’altres.
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La manca de locals
per acollir entitats
una llicència d’activitats. De moment, sembla que
les alternatives que proposava l’Ajuntament no han
acabat de convèncer als socis de Can Mercader.
De fet, els avis volen una solució ràpida perquè les
seves demandes no quedin en un calaix i ells estiguin al carrer sense local. Tot i que el cas ve d’una
demanda judicial, i l’Ajuntament fa anys que ho
sabia, els socis i sòcies han de disposar ben aviat
d’un local on realitzar les activitats que s’hi feien
abans del 8 de gener. L’altra cas, el dels Castellers
de Badalona, cal buscar-hi una solució urgent per
evitar que la colla quedi afectada. L’Ajuntament ja
està buscant espais i esperem que properament puguin anunciar un local que no sigui provisional i on
la colla pugui assajar i donar-nos grans matinals
castelleres. Badalona té molts grans espais tancats,
que s’han d’adequar i que fa anys i anys que s’estan degradant, com la Piher, que va patir l’incendi
el passat desembre, la CACI, sense cap mena d’ús
actual o la Torre Codina, a Canyet, una masia amb
un munt de possibilitats. La ciutat no pot permetre
tenir tants edificis buits i tampoc deixar cap entitat
sense un espai on fer-hi les activitats.

ACTUALITAT

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

7

El Corte Inglés rep ofertes
per l’antic solar de Can Llamas

EDITORIAL

L’inici d’any ha portat l’anunci que dues entitats badalonines, el Casal d’Avis de Can Mercader i la Colla Castellera de Badalona s’han quedat sense local.
Els dos casos, però, són ben diferenciats. Els avis
han abandonat el seu local de sempre, des de l’any
1993, per una ordre judicial per excés de soroll,
per les queixes d’uns particulars i per ordre d’un
jutge. En canvi, els Castellers de Badalona mai han
tingut un local propi per assajar i ara veuen com
el propietari de Can Peixau, actual nau on s’encabien des de l’any 2011, els ha comunicat que han
d’abandonar el local per engegar un altre projecte.
Els Castellers ja estaven avisats, des del primer dia,
que això podia passar perquè Can Peixau va ser
cedit amb aquestes condicions un cop van haver
d’abandonar l’antiga nau de la Mobba a finals de
2010. Aquests dos casos, que ara han esclatat, són
només dos exemples d’entitats badalonines que
necessiten un local. Els avis de Can Mercader, uns
450 socis i sòcies, han decidit que volen quedar-se
amb el seu local de sempre i per això Ajuntament
i la Fundació La Caixa, propietària del local, estan
fent un estudi sobre com adaptar el Casal i obtenir
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Dos inversors locals s’interessen per aquest espai
va ser desestimat. L’altre topall, i aquest va
ser el principal, va ser la demanda del Corte
Inglés per construir uns accessos directes
des de l’autopista, tant en direcció Barcelona
com també Mataró. Aquesta demanda mai va
ser aclarida per part de les administracions.
A més, també s’havia de reformar els carrers
del voltant. En el conveni signat l’any 2009,
entre Ajuntament i Corte Inglés, el centre
comercial havia d’aportar uns 100 milions
d’euros per millorar l’entorn i el consistori
s’encarregava de desencallar els accessos a

Imatge del solar de Can LLamas
Precinte del Casal de Can Mercader

El 16 de febrer de 2009, ara fa 10 anys,
l’Ajuntament de Badalona i el Corte Inglés
van signar un acord per obrir un centre comercial a l’antic solar de Can Llamas. 14
anys abans, el 2001, el centre comercial va
comprar a Llamas el solar que havia acollit
la fàbrica d’envasos metàl·lics al barri de
Coll i Pujol i que va tancar les seves portes l’any 1996. El primer projecte pretenia
construir uns 33.000 metres quadrats d’ús
comercial, juntament amb un nou equipament judicial i una zona verda. 10 anys
després, el Corte Inglés ha tirat la tovallola
i la part del solar de Can Llamas, propietat
d’aquests grans magatzems, està a la venda
des de fa temps. Fonts del Corte Inglés han
confirmat al Diari de Badalona que de moment han rebut l’interès d’algun inversor per
comprar la seva part de solar. Des del Corte
Inglés han assegurat que l’actual conjuntura econòmica ha millorat i per aquest motiu
ara potser un bon moment per vendre. Amb

aquesta operació aquests grans magatzems
aparquen la seva idea d’instal·lar-se a Badalona, després de gairebé dues dècades
del primer anunci. Segons ha pogut saber
aquest Diari, de moment s’han interessat
per aquest solar del Corte Inglés dos inversors locals que haurien iniciat converses
amb els grans magatzems per adquirir el
solar. L’espai està catalogat actualment com
equipament.
Anys de retard, contenciosos i demandes
Un cop el Corte Inglés va anunciar l’adquisició del solar, a principis dels anys 2000, el
projecte d’instal·lar un gran centre comercial
va topar amb molts entrebancs. Els comerciants de Badalona van presentar un recurs
contra el projecte, augmentant que la ciutat
ja disposava de prou superfícies comercials.
En aquell moment ja estava en marxa el projecte del Màgic. Però l’any 2007, el recurs

l’autopista i també millorar la comunicació
entre la ciutat i el nou centre comercial. El
2009 la previsió era construir el Corte Inglés
en 5 anys. De fet, primer s’havia de construir
un Corte Inglés a Mataró, ara també descartat per motius judicials, i després s’obriria el
situat a Badalona. La crisi va arribar i al solar
va quedar desert, només amb herbes i matolls durant aquests darrers anys. Ara, després de gairebé 20 anys parlar-ne, el Corte
Inglés la història del Corte Inglés s’acaba a
Badalona.
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L’Ajuntament i la Caixa volen legalitzar
el Casal d’avis de Can Mercader
Els socis volen tornar al seu local de sempre
Els 450 avis i àvies sòcies del Casal de Can
Mercader continuen en peu de guerra. Des
del passat 8 de gener, per ordre judicial,
el local està precintat per excés de soroll,
després d’una sentència ferma. Des d’aquell dia, els avis volen recuperar el Casal i
per això s’han mobilitzat, amb assemblees
i fins i tot amb una manifestació a la plaça
de la Vila, on van reunir-se amb l’alcalde
de Badalona, Àlex Pastor. En un principi,
l’Ajuntament va oferir buscar un local alternatiu, però totes les propostes eren inviables pels socis perquè consideren “massa
petits” aquests locals o massa lluny de Can
Mercader. A més, els socis no volen marxar del seu local, obert des de l’any 1993.
Aquesta setmana han tornat les reunions,
a tres bandes, entre Ajuntament, Fundació
La Caixa, propietària del local, i la junta
directiva del Casal de Can Mercader. Des
del consistori i la Fundació s’ha elaborat
un informe tècnic per saber si és possible
legalitzar el local de Can Mercader i fer-hi
obres per minvar el soroll i poder-hi fer al-

gunes activitats. Per la seva part, els socis
i sòcies de Can Mercader no volen que la
solució del local s’allargui durant molts

Imatge de la porta del Casal de Can Mercader

mesos, tenint en compte la proximitat de
les eleccions municipals del proper mes
de maig.
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Fins diumenge
es pot visitar
el veler Astral
al Port
Durant aquesta setmana, i fins diumenge,
podem visitar el veler Astral, la primera embarcació de l’ONG badalonina Proactiva Open
Arms, que ha obert les seves portes al Port de
Badalona, que va veure la seva transformació
de veler de lleure a vaixell de salvament. L’activitat forma part de la programació fixada en
el conveni de col·laboració entre Marina de
Badalona/Ajuntament de Badalona i Proactiva i
persegueix mostrar la tasca d’aquesta ONG en
un període en què el vaixell no té prevista cap
missió. L’activitat divulgativa i de sensibilització s’ha realitzat ja a altres ports i està adreçada
especialment – no únicament- a centres d’ensenyament, a casals i entitats. Durant aquesta
setmana, uns 1.500 alumnes de Badalona, i
també rodalies, han pujat a l’Astral i han escoltat les explicacions dels voluntaris sobre les
missions i la tasca de Proactiva. L’horari per
visitar l’Astral, aquest dissabte 26 i diumenge
27 de gener, serà de 10 a 13h i de 16 a 20h i el
plantejament és similar: o reserva per a grups
o via lliure. Les reserves s’han d’adreçar a comunicacion@proactivaopenarms.org
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L’Ajuntament anuncia la contractació
de 70 nous agents de la Guàrdia Urbana
40 agents podrien jubilar-se en els propers mesos
El govern de Badalona ha anunciat, aquest
dijous, la intenció de convocar 70 noves
places d’agents de la Guàrdia Urbana a
finals del mes d’abril. D’aquestes noves
places convocades, unes 40 correspondrien al relleu d’agents que s’han jubilat.
L’entrada en vigor d’un Reial Decret, que
permet als policies locals jubilar-se als
59 anys, comportarà que un bon nombre
d’agents de Badalona acabin aquest any
la seva feina a la Guàrdia Urbana. Segons
l’Ajuntament, uns 40 podrien acollir-se al
Reial Decret.
El Govern de Badalona també ha previst la

Entrada de la comissaria de la Guàrdia Urbana

promoció interna dins de la Guàrdia Urbana amb 20 noves places que s’afegirien
a les 10 prevista en la convocatòria anual,
per a la suma total de 70 efectius. L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha destacat
que “es tracta de la convocatòria més
gran de la policia local de Badalona, una
mostra més de l’aposta d’aquest Govern
per reforçar la seguretat ciutadana”. En
aquest sentit Pastor ha recordat que “part
de l’augment de la plantilla de la Guàrdia
Urbana i la inversió prevista de més d’1,4
milions d’euros dependrà de l’aprovació
definitiva dels pressupostos municipals”.

El consistori denunciarà a través d’un contenciós
administratiu els pisos amb llum punxada
Ja s’estan fent tasques de neteja a l’edifici incendiat
problemes és que la propietat no assumeix les
seves responsabilitats. La junta de seguretat
local es tornarà a reunir d’aquí a sis setmanes
per valorar les mesures acordades.

Imatge de l’edifici de Sant Roc aquesta setmana

El consistori de Badalona, al costat de tècnics
d’Endesa, ja han detectat com a mínim 100
pisos de la ciutat que tenen la llum punxada.
Son dades que ha donat a conèixer aquest dimecres durant la Junta de Seguretat Local extraordinària. L’alcalde, Àlex Pastor, han explicat que són les primeres dades ‘’contrastades
i verificades’’ que els permetrà començar una
inspecció i en cas que es confirmi, iniciar una
denúncia per la via del contenciós administratiu per motius de seguretat. L’alcalde ha detallat que s’està fent un ‘’mapa de la ciutat’’ dels
pisos que tenen sobreconsum. No ha volgut
detallar les zones o els barris amb més pisos
amb la llum punxada, per qüestions de confidencialitat i per poder actuar però si que ha explicat que l’ajuntament farà ara les inspeccions

pertinents per comprovar la situació concreta
de cada pis que estan punxant la llum. Tot
plegat arriba tres setmanes després del fatídic
incendi a l’Avinguda Marquès de Mont-Roig
que va provocar la mort de tres persones i més
d’una trentena de ferides.
En el marc de la Junta Local de Seguretat
extraordinària també s’ha detallat que l’Ajuntament disposa d’unes dades sobre pisos
ocupats que apunten que el 80% d’aquests
habitatges són propietat de grans tenidors,
entitats financeres sobretot, i per això el consistori buscarà la col·laboració. Les accions
podrien ser col·locar portes d’alt blindatge, o
alarmes perquè la policia pugui intervenir immediatament en cas que es vulgui ocupar un
cpis. Per l’alcalde de Badalona, sovint un dels

Tasques de rehabilitació a l’edifici incendiat
Pastor també ha explicat que després d’aturar
les tasques de rehabilitació a l’edifici de Sant
Roc per petició de la jutgessa que investiga el
cas, ja s’hi ha pogut tornar a treballar. També es
preveu que fins que les famílies no puguin tornar als seus pisos, els Mossos d’Esquadra continuaran custodiant la finca. Pel que fa als ferits,
l’alcalde ha explicat que una continua ingressada en estat greu i una altra, també hospitalitzada, podria rebre l’alta mèdica properament.

Homenatge als “herois” de l’incendi
D’altra banda, l’Ajuntament de Badalona va
homenatjar dimarts les persones, entitats i
cossos de seguretat i emergències que van
intervenir en l’incendi de Sant Roc. L’alcalde
Àlex Pastor, va assegurr que sense la implicació dels “herois” de Badalona que “van
arriscar la seva vida per salvar la dels altres” la
tragèdia hagués estat molt pitjor. Durant l’acte,
solemne, es va lliurar un agraïment personalitzat a entitats i veïns a títol individual que el dia
de l’incendi i els dies posteriors van estar “al
peu del canó”. Dos dels més aclamats van ser
l’agent de la Guàrdia Urbana Rafa Flores i un
veí del barri, Yassine Maati, que van salvar la
vida d’un nadó traient-lo de l’edifici en flames
per la finestra.

Reunió Junta de Seguretat Local
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Junts per Catalunya a Badalona
convoca primàries per a triar candidat
Pere Martínez Carreté no es presentarà a les primàries i David Torrents recull avals
Sorpresa al Partit Demòcrata de Badalona.
El passat febrer, ara fa un any, l’assemblea
local triava Pere Martínez Carreté com a cap
de llista per les municipals del proper mes
de maig. Aquesta setmana, el partit explicava que el laDirecció Nacional del Partit
Demòcrata havia donat llum verda a la convocatòria d’unes primàries a Badalona per
a la candidatura de Junts per Catalunya.
En un comunicat, la formació ha explicat
que Carreté havia comunicat als responsables del partit la seva intenció de deixar

sense efecte la votació del passat mes de
febrer. En el comunicat s’assenyala que les
circumstàncies polítiques de fa un any han
canviat notablement i que s’ha modificat la
marca electoral amb la qual ens presentarem a les eleccions municipals, apostant
per la fórmula de Junts per Catalunya – Badalona amb la clara voluntat de desbordar
l’àmbit del partit i configurar una iniciativa
molt més transversal. Carreté ha confirmat
que no té intenció de recollir els avals necessaris per les primàries. De moment, tot

Imatge de David Torrents

sembla indicar que només hi haurà una
candidatura liderada per David Torrents,
mosso en excedència, i president del Pde-

cat a Badalona. Torrents necessita 49 avals
dels militants abans de la mitjanit d’aquest
divendres 25 de gener.

BREUS

CARA A CARA ENTRE PASTOR I ALBIOL A ONDA CERO
L’emissora Onda Cero Catalunya va organitzar dimarts un cara a cara entre l’alcalde
de Badalona,Àlex Pastor, PSC, i el cap de
l’oposició al consistori badaloní i candidat
del PP a l’alcaldia, Xavier Garcia Albiol. La
seguretat, l’ocupació de pisos, els possibles pactes postelectorals o les polítiques
socials van centrar aquest cara a cara.

PRIMÀRIES A PODEM BADALONA
El procés de primàries de Podem, de cara
a les municipals, es durà a terme amb les
votacions telemàtiques entre l’1 i el 5 de
febrer. De moment tres militants estan
disposats a presentar-se. Per una banda,
Andreu Escobar, que havia format part
secretari general de la formació a Bada-

lona ha presentat la candidatura “Des De
Baix Podem”. Una segona està formada
per Rosa Maria Trenado amb el nom
“Badalona amb tu”. Encara hi hauria una
tercera formada pel cofundador del partit
a la ciutat, Antonio Gordillo. Els resultats
finals es coneixeran el 6 de febrer.

CAMPANYA D’ÒMNIUM PER L’INICI DEL JUDICI DEL PROCÉS
Aquest dijous al vespre, Òmnium a Badalona ha presentat la campanya Judici a la
Democràcia al teatre del Círcol. L’objectiu, segons han explicat des d’Òmnium,
es explicar a tothom la informació del judici sobre el procés català que començarà
la primera setmana de febrer a Madrid. La
campanya té com a lema Judici per a la

democràcia i s’ha presentat a Badalona
amb la participació del filòsof i membre
de la junta nacional, Xavier Antich i Joan
Ignasi Elena, Coordinador del Pacte
Nacional pel Referèndum. D’altra banda, aquest dijous també s’ha celebrat al
Círcol l’assemblea de socis d’Òmnium a
Badalona.
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Els Castellers de Badalona
es queden sense local d’assaig

Badalona estrenarà properament
cinc noves línies de Metrobús

L’Ajuntament busca un local per encabir-hi els assajos

Les línies milloraran la freqüència de pas

Els Castellers de Badalona es quedaran sense local d’assaig en els
pròxims dies. El novembre passat
els propietaris de la finca de Can
Peixau van notificar a la colla Micaco que no renovaria el contracte
de cessió existent des de 2011. Tot
i que la propietat ha donat “unes
setmanes de marge” a la colla
per preparar el trasllat, encara no
s’ha trobat cap seu alternativa. Els
castellers lamenten que la situació
s’ha anat repetint al llarg dels vint
anys d’història de la colla pel fet
de no disposar d’un local propi i
demanen a l’Ajuntament que els
ajudi a trobar una solució “tant a
curt com a llarg termini”. La colla
va començar assajant els primers
anys al Centre Cívic de Dalt la Vila
i a l’Escola Jungfrau. El 2006 van
traslladar la seva seu a la Mobba
i, finalment, el 2011 es van haver
de mudar a Can Peixau pels mateixos motius que ara. “A prop de
complir-se el termini per marxar
de Can Peixau ens trobem que
l’Ajuntament de Badalona continua buscant locals, sense que
s’aporti cap solució”, es lamenten
ara. El consistori ha assegurat que
estan treballant per buscar un local d’assaig pels Castellers.

L’AMB ha anunciat el tret de sortida a la segona fase de nova xarxa de bus metropolità
d’altes prestacions, que es vertebra amb
el servei de bus metropolità Exprés (AMB
Exprés) i el servei AMB Metrobús. Aquesta
xarxa metropolitana de bus d’altes prestacions, que es va començar a implantar al
març del 2018, facilita una connexió més
directa i amb més freqüència amb el centre
de la metròpolis i en els principals corredors
metropolitans.
Durant el primer trimestre del 2019, l’AMB
posarà en marxa 5 noves línies a Badalona
“AMB Metrobús”, basades en línies metropolitanes d’alta freqüència, amb un interval de
pas inferior als 10 minuts, i per tant similars
als del metro. Algunes de les línies Metrobús,
a més, disposaran d’autobusos articulats que
ofereixen un 30% més de capacitat.
“Amb aquesta segona fase d’implantació dels
serveis Exprés i Metrobús que encetarem
BREUS

APARCAMENT GRATUÏT SI VAS ALS TEATRES MUNICIPALS
DE BADALONA

Local dels Castellers de Badalona, al carrer Font i Escolà

BREUS

BREUS

UN NOU INCENDI PROVOCA TRES FERITS EN UN INCENDI A MONTIGALÀ

DOS TREBALLADORS FERITS EN L’INCENDI
D’UNA FONERIA

Nou incendi d’habitatge al barri de Montigalà. Segons han
informat els Bombers, el foc
va afectar diumenge el 2npis
d’un bloc de 6 plantes al carrer
d’Otger,20. Sis dotacions dels
Bombers van ser activades
durant aquest incendi. Tres
membres d’una família (pare,
mare i menor), així com un
gosset, van resultar afectats
per fum i cremades de diversa consideració, segons van
informar Bombers. Les 3 persones afectades per l’incendi
van ser derivades a centres
hospitalaris amb cremades i
inhalació de fum menys greu.

aquests propers dies, obrim una nova etapa
per seguir potenciant i seguir facilitant a la
ciutadania l’ús del transport públic”, explica
el vicepresident de Mobilitat i Transport de
l’AMB, Antoni Poveda. “Amb aquestes 13
noves línies, oferim noves possibilitats de
transport als veïns que han de desplaçar-se
per la metròpolis i viatjar entre diferents municipis”, ha afegit.
“Per impulsar el canvi d’hàbits cap a una mobilitat més sostenible, com estem fent des de
l’AMB, som conscients que hem de posar les
màximes facilitats i serveis per convertir el
transport públic en la primera opció dels ciutadans”, explica el vicepresident de Mobilitat
i Transport de l’AMB. A Badalona, la nova
xarxa incorporarà 5 línies AMB Metrobús,
que substituiran línies existents, com la B1,
la B6, la B19, la B26 i la B30 que passaran a
ser Metrobús i algunes tindran canvis en els
seus recorreguts i milloraran les freqüències.

La mare i la filla menor d’edat a
Vall d’Hebron i el pare a la cam-

bra hiperbàrica de l’Hospital
Moisès Broggi.

Dos treballadors van resultar ferits dilluns en l’incendi a
l’interior d’una foneria a Badalona, al carrer Guifré. El foc va
afectar una màquina, el sostre i
diversos materials. El Sistema

d’Emergències Mèdiques (SEM)
va traslladar els ferits a l’Hospital Municipal de Badalona, on
varen rebre l’alta en poca estona. Els Bombers van enviar sis
dotacions per extingir l’incendi.

AFECTATS SET VEHICLES PER UN INCENDI DE
CONTENIDORS A LA SALUT

Foto: Bombers

Nou incendi de contenidors
als carrers de Badalona. Els
Bombers han treballat, aquesta passada nit de diumenge a
dilluns, en un incendi al carrer
Pau Piferrer, a la Salut, que ha
afectat set vehicles que esta-

ven aparcats al costat de dos
contenidors que han cremat.
Pel que fa als vehicles, un
d’aquests ha cremat totalment,
la resta, majoritàriament, han
patit danys a la part de sota
dels cotxes.

L’empresa municipal Engestur, encarregada de la gestió dels aparcaments de
rotació, i Badalona Cultura, societat que
gestiona els teatres municipals de la ciutat, han signat un conveni gràcies al qual
les persones usuàries dels teatres podran
gaudir d’aparcament gratuït en els pàrquings municipals durant les funcions.
Amb aquest acord, Engestur oferirà 4 hores d’aparcament gratuït als usuaris dels
teatres municipals (Zorrilla, Principal i
Blas Infante), presentant l’entrada de tea-

tre juntament amb el tiquet del pàrquing a
la taquilla de l’aparcament.

MOTORPRIM S’ADHEREIX A LA CAMPANYA DE HYUNDAI
‘JUNTOS EN EL ASFALTO‘
Motorprim, el concessionari i taller oficial de la marca Hyundai del grup Movento, cedirà un cotxe de seguiment i suport
a totes aquelles penyes i clubs ciclistes
que ho demanin perquè els acompanyi
durant les seves sortides i entrenaments
a la carretera. D’aquesta manera, el concessionari Motorprim se suma a la campanya ‘Juntos en el asfalto’, engegada
l’any passat per Hyundai, que té com a
objectiu protegir als ciclistes i fomentar
una millor convivència a la carretera amb
els conductors. La presència del vehicle

Hyundai, equipat amb senyalització especial, al final del grup, assegura que els
vehicles que avancen els ciclistes ho fan
correctament, respectant el metre i migde distància que s’exigeix per normativa.
“La seguretat a la carretera és primordial i per això ens hem adherit a aquesta
campanya”, ha explicat Lluís Conesa,
gerent de Motorprim. ”És molt important
que els vehicles i els ciclistes es protegeixin mútuament i animem a totes les
penyes i clubs ciclistes que se sumin a
‘Juntos en el asfato’”, ha afegit.

Imatge de la línia M28 a la plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet
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Restauració per a tots
els gustos i ocasions!

Del 25/01 al 31/01/2019

PUBLICITAT 17

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

Ediﬁci de Capitania, Port de Badalona
933 207 500 | port@marinabadalona.cat
www.marinabadalona.cat
Port de Badalona

@PortdeBadalona

pandok
Restaurant braseria Badalona

Restaurant
St. Anastasi
Cuina elaborada,
arrossos i peixos.
Especialitat
esdeveniments
empreses i grups.

93 398 73 26

Fusion Grill
Cuina de brasa i barbacoa,
carns, menús diaris i cap
de setmana.
Calçotades en temporada.
Celebracions, cocteleria
i música.

93 388 34 28
692 491 275

Restaurant
Via Baetulo

Restaurant
La Tasqueta del Port

Bar Restaurant
El Doge

Restaurant amb encant.
Obert tot l’any.
Nits de març a octubre.
Tracte personalitzat
i festes temàtiques
al pur estil Via.

Productes del mar,
peixos, arrossos i
celebracions.
Menú diari i cap de
setmana.

Cuina italiana.
Pasta fresca, arrossos i carns.
Pizza amb forn propi.
Música en directe
i menús.

Especialitat en carns i
peix a la brasa.
Cuina d’origen armeni.
Menús.
Celebracions.

630 323 592

93 387 99 47

Propera inauguració!

722 576 449

Restaurant braseria
Pandok
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Cessió de l’Arxiu de
Canyadó al Museu
de Badalona

El Tanatori repassa
la història de Badalona

Sant Roc inaugura una nova
exposició de dones arpilleres

A través de Trias i Pujol, Borràs i Xirgu

Amb l’objectiu de donar un bon exemple a les generacions

El barri de Canyadó ha conclòs el
seu 50è aniversari amb la cessió
de tot l’arxiu material al Museu de
Badalona que es trobava a la seu de
l’associació veïnal. Ho va fer efectiu el passat 17 de gener quan va
traslladar tot el material que estava
repartit entre 22 caixes en total.
L’arxiu veïnal comptava amb documents des de 1968, moment en
el qual es creen els pisos de Sant

El Tanatori de Badalona ha ofert,
dins del cicle ‘La història de Badalona a través dels seus personatges cèlebres’, una conferència
dedicada als germans més reconeguts de la ciutat, un recorregut
pel passat més recent de la ciutat
a partir de la vida dels badalonins
rellevants que hi van deixar empremta. L’acte, que ha tingut lloc
aquest dijous 24 de gener a l’oficina d’atenció a les famílies que
Pompes Funebres té al centre de
Badalona, ha anat a càrrec de Margarida Abras, directora del Museu
de Badalona, institució que dóna
suport a la iniciativa. Impulsat
per Pompes Funebres, en el marc
del 15è anviersari del Tanatori de
Badalona, aquest cicle continua
amb una segona cita dedicada a
sis personatges destacats que van
contribuir a posar Badalona en el
panorama cultural i científic. Es

Jordi. En total compta amb més
de 10.000 documents els quals,
gairebé en la seva totalitat, s’han
anat digitalitzant. Dins d’aquest
arxiu es troben actes, fotografies,
plànols i altres documents que tots
ells s’han utilitzat per poder crear
l’exposició i el llibre de Canyadó.
També es pot trobar documents
relacionats amb la Festa Medieval
de Badalona.

tracta de Jaume i Enric Borràs,
Margarida Xirgu, Miquel Xirgu
i els germans Antoni i Joaquim

Trias i Pujol. La conferència va
acompanyada d’una mostra fotogràfica amb accés lliure i gratuït.

La badalonina Helena Bayo, la primera dona
en dirigir una obra a l’Òpera d’Istanbul
Ha debutat amb la direcció de l’Òpera Don Quixot de Massenet
La badalonina Helena Bayo, internacional directora d’orquestra, s’ha
convertit en la primera dona en
dirigir una obra a l’Òpera de Süreyya d’Istanbul. Bayo arriba al capdavant d’aquest projecte de la mà
de l’Institut Cervantes d’Istanbul.
En aquesta ciutat turca, el passat
dimecres 23 de gener va conduir
l’Òpera Don Quixot, la peça que
va escollir l’Òpera i el Ballet d’Istanbul per encetar la programació
d’aquest 2019.
Òpera Don Quixot és una peça
escrita pel dramaturg i novel·lista
francès Henri Cain i composada per Jules Massenet, un dels
principals compositors de la seva
època, i que es va estrenar l’any
1910 a l’Òpera de Monte Carlo.
En aquell moment va despertar un

Foto: Fundació Sant Roc

Margarida Xirgu

gran interès. Ara, un segle després,
Helena Bayo fa història en ser la
primera dona que té l’oportunitat
de dirigir una òpera en aquest teatre construït l’any 1927, però mai
va ser utilitzat amb aquest objectiu
fins a l’any 2007 quan es restaura i
obre com una sala d’òpera.

Foto: Gonzalo Sanquinetti

Carrera professional d’èxit
A Bayo l’acompanya una dilatada
carrera internacional, en la qual ha
destacat per la seva trajectòria en la
direcció musical d’arts escèniques,
gràcies al conèixement tècnic i artístic de la dansa, la veu i el teatre.
L’any 2017 va dirigir al Royal Albert Hall el Llac del Cignes, mentre
que en 2011 va dirigir l’Orquestra
Simfònica de la Univeristat de Los
Ángeles.

Novament el grup d’arpilleries de l’Ateneu
Sant Roc sorprén amb el treball fet durant
el passat any 2019. Aquesta vegada, el

tema escollit és la dona. Per centrar el
tema de l’exposició, la historiadora Susana Soler ha estat l’encarregada de realit-

zar una magnífica introducció mostrant la
incorporació de les dones en el món de
l’esport. En aquest àmbit, els avenços han
anat sempre lligats a dones disruptives
que s’han enfrontat a un món d’homes
amb valentia i tenacitat.
Després d’aquesta mirada, les arpilleristes
de Sant Roc van explicar, en primer lloc
la distribució i organització de l’exposició
per àmbits i després, breument cada participant ha exposat la seva arpillera i com
ha quedat impactada per la vida d’aquestes dones disruptives, que amb aquesta
mostra han investigat sobre aspectes com
l’apoderament, els drets civils, la formació i l’aprenentatge, el cos de la dona, la
igualtat i l’equilibrir, entre altres.
La Fundació Sant Roc, situada al carrer
de Càceres, 34-36, convida a dedicar
una estona a contemplar aquestes obres
i descobrir vides de dones increïbles que
poden ser un bon exemple per a futures
generacions d’homes i dones disruptius a
la recerca d’una societat millor.

El TallerBDN
brinda aquest
diumenge per
l’escultura

Foto: TallerBDN

Aquest diumenge, 27 de gener, el TallerBDN,
centre de creació, producció i difusió i d’escultura, convida i celebra la desena edició
del Brindis per l’Escultura, una activitat
que ininterrompudament s’ha organitzat
anualment des de l’any 2010. Una tradició
que ja traspassa les fronteres de la ciutat.
Un cop més coincidirà amb la Celebració
Internacional d’Escultura Contemporània
(Start’19). L’acte començarà a les 11 del
matí i acte seguit es donarà la benvinguda
del Sculpture Network i es parlarà sobre el
futur del TallerBDN, amb blues i swing a
càrrec de Rapport & Dance Sensations.
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Un altre cop entre els millors

Celebrant el bitllet a la Copa a Burgos. / David Grau - CJB
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LA PRÈVIA 18a Jornada ACB. Pavelló Olímpic, diumenge 27 de gener a les 5 de la tarda

La Penya s’exhibeix a Burgos, tanca una gran primera volta (10-7) i torna a la Copa 4 anys després
La Penya jugarà la Copa. Quatre anys després
els badalonins tornen a una de les grans cites
de la temporada i ho fan per la porta gran,
jugant un gran bàsquet i amb uns números
(10-7) que malauradament feia massa temps
que no es veien. El curs passat, a aquestes
alçades, l’equip estava amb 4-13. I la temporada 2016-2017, a l’equador del campionat,
també duia només quatre victòries (4-12).
Dades que ho diuen tot de l’espectacular metamorfosi que ha viscut l’equip en els darrers
mesos. Una història que va canviar del tot
amb l’arribada de Carles Duran i Nico Laprovittola i que enguany, amb un ple d’encerts
a l’estiu a l’hora de planificar la plantilla, ha
situat de nou la Penya entre els millors, amb
un projecte que engresca, amb gent de la
casa, i que amb Scranton Enterprises gaudeix
per fi de l’estabilitat econòmica i institucional imprescindible per poder treballar sense
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angúnies.
Aquesta temporada, a més, l’equip ha tingut
el mèrit de sobreposar-se a qualsevol entrebanc. Ni les lesions d’homes importants
com Birgander i Dakota Mathias o els sotracs inesperats, com la derrota a casa amb
el Fuenlabrada en un partit que estava guanyat, han fet trontollar un grup molt jove amb
molts jugadors debutants a la lliga, però que
creu en el que fa i mai no abaixa els braços.
Una confiança i una determinació que va
quedar ben palesa a Burgos. Calia guanyar
i els verd-i-negres van sortir a totes, escombrant un San Pablo Burgos (65-87) que al
seu camp havia tombat el Baskonia, l’Unicaja
o el Tenerife. La derrota del BAXI Manresa
amb el Madrid (78-83), en un partit de final
molt més incert, va donar pas a l’eufòria d’un
vestidor que les ha passat magres i que mereix poder tornar a somriure.

Un nou triomf, la millor forma de celebrar-ho
Resultats darrera jornada

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

NICO LAPROVITTOLA

ALBERT VENTURA

HERBALIFE G. CANARIA
Entrenador: Víctor García

ALBERT OLIVER

SHAWN DAWSON

DJ STRAWBERRY

XAVI RABASEDA

EULIS BÁEZ

A. PASECNIKS

la segona jornada, el divendres 15 de febrer a
les 7 de la tarda al WiZink Center de Madrid,
seu del torneig.
L’últim duel entre vitorians i verd-i-negres en
una Copa del Rei va ser en la mítica final del
2008, on la Penya, amb Aíto, Ricky i Rudy,
es va proclamar campiona a Vitòria (80-82).
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Movistar Estudiantes - Delteco GBC
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

15
13
12
11
11
11
10
9
8
8
7
6
6
6
6
6
5
3

2
4
5
6
6
6
7
8
9
9
10
11
11
11
11
11
12
14

Monbus Obradoiro- Unicaja

89-86

San Pablo Burgos - Divina Joventut

65-87

Tecnyconta S. - Moraband Andorra

77-97

BAXI Manresa - Real Madrid

78-83

C. Candelas Breogán- València Basket

65-77

Kirolbet Baskonia - Barça Lassa

73-82

Propera jornada
València Basket
Delteco GBC
Divina Joventut
Real Madrid
Kirolbet Baskonia
Barça Lassa
Movistar Estudiantes

- San Pablo Burgos
- Tecnyconta S.
- BAXI Manresa
- Herbalife G. Canària
- Morabanc Andorra
- Montakit Fuenla
- M. Obradoiro		
- Unicaja		

-Iberostar Tenerife

solidaria els badalonins entre els vuit primers.
Els últims precedents afavoreixen la Penya.
Els canaris no guanyen a l’Olímpic des del
2014 i en el global d’enfrontaments a Badalona el balanç també és molt positiu (22-8).

Conor Morgan, esmaixant la cistella del Burgos / David Grau - CJB

El sorteig de la Copa, que va tenir lloc dilluns
passat, va emparellar la Penya amb el Baskonia. Els verd-i-negres han quedat situats
en el mateix cantó del quadre que el Madrid i
el Movistar Estudiantes, que protagonitzaran
un altre dels duels de quarts. El Divina Joventut entrarà en acció en el primer partit de

90-82

Iberostar Tenerife - Montakit Fuenla

UCAM Múrcia

El Baskonia, rival en quarts
el divendres 15 de febrer

El quadre de la Copa. / ACB.COM

Herbalife G. Canària - UCAM Múrcia

C. Candelas Breogán
MARKO TODOROVIC LUKE HARANGODY

Classificació

La lliga ACB no s’atura i el Divina Joventut
encetarà la segona volta aquest diumenge a
l’Olímpic davant de l’Herbalife Gran Canària
(17h). El matx, de ben segur, serà una festa per celebrar la classificació per a la Copa i
l’equip intentarà arrodonir-la sumant una nova
victòria.
Els canaris, tot i el canvi de tècnic (Víctor García va rellevar Salva Maldonado), estan transi-

tant lluny de les expectatives. Són dotzens amb
un balanç de 6-11 i necessiten reaccionar en
aquesta segona meitat del campionat si volen
entrar en les eliminatòries pel títol. Malgrat el
seu rendiment irregular, però, són un equip
d’Eurolliga i a la primera volta van tombar els
verd-i-negres amb claredat (83-68). El matx,
doncs, serà un nou examen, ara pensant ja en
els “play-offs”, perquè guanyar l’Herbalife con-

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

L’Herbalife, a més, arribarà a Badalona després d’haver viatjat a la pista del Buducnost,
on juga partit de l’Eurolliga aquest divendres.
Un major desgast que els badalonins intentaran explotar.
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Carles Duran: “El que ens està passant és fruit de fer
bé les coses; entre tots hem pogut recuperar la il·lusió”

La Penya estableix el procediment
per poder adquirir els abonaments per a la Copa

El tècnic destaca el compromís de l’equip i la feina de Jordi Martí en la confecció de la plantilla

Ho restringeix als socis, cal omplir un formulari a la web i es premiarà l’assistència a l’Olímpic
Un cop coneguda la classificació de l’equip,
la Penya ha posat en marxa el procediment
per vendre el paquet d’abonaments (170)
que l’ACB posa a disposició dels equips
que jugaran la Copa. La resposta de l’afició verd-i-negra ha estat massiva, amb una
demanda d’entrades molt superior a les facilitades per l’ACB al club, i això ha obligat
a establir un mecanisme per distribuir les

D’estar a punt de baixar a jugar la
Copa en menys d’un any....
- És molt més fàcil treballar i estàs molt més
a gust quan tens il·lusions i tens ambicions
i és el que he intentat transmetre des que
estic aquí i espero no deixar de fer-ho mai.
Tot el que ens està passant és fruit de fer bé
les coses i de tenir una idea clara de quin
ha de ser el camí i entre tots hem pogut recuperar la il·lusió, el somriure, que malauradament per moltes coses s’havia perdut.
Tot i això, no ens hem d’aturar. Semblava
que estàvem al pou i ara sembla que estiguem al cel, però no hi som. Hem de seguir
treballant, perquè encara tenim un marge de
millora molt important. Sempre hem de tenir ambició en el nostre dia a dia.
- L’any passat l’equip va acabar com
un tro, salvant la categoria amb un
gran esprint final, i el repte era mantenir encesa aquella flama, aquella
inèrcia positiva, i l’equip ho ha fet.
- Si. Els que es van voler quedar, o vam
aconseguir que es quedessin, segueixen
igual o millor que l’any passat. I els que han
vingut, d’una manera o d’una altra, perquè
cada cas és diferent, també ens estan ajudant moltíssim. En Marko, per exemple, ha
vingut a ajudar-nos a créixer. I en Conor ha
vingut a créixer amb nosaltres. Cadascú és
diferent però tots tenen clar el seu paper i
quin és el nostre camí.
- S’ha encertat amb tots els fitxatges,
cosa gens fàcil quan el pressupost és
el que és.
- Si, i aquí en Jordi Martí és una peça clau
d’aquest èxit. Ha estat tot molt ben planificat
i sobretot crec que ha escollit molt bé els
perfils. És cert que en alguns casos hi havia
la incògnita de com sortirien, com el cas
del Dakota, el Conor o el Shawn Dawson,

localitats. D’aquesta manera, les entrades
queden restringides només per als socis i
cal fer una preinscripció omplint un formulari a la web del club, www.penya.com. El
termini per inscriure’s finalitzarà a les 23:59
d’aquest diumenge 27 de gener. A l’hora de
fer la selecció el club verd-i-negre vol premiar els abonats que més han anat a l’Olímpic en la primera volta per donar suport a

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

l’equip. Així, els socis amb més assistència
als partits tindran preferència i seran els primers seleccionats. Els afortunats rebran la
confirmació via correu electrònic i podran
passar a comprar les seves entrades per les
oficines del club, d’11h a 13h i de 17h a
20h, del 4 de febrer al 11 de febrer, ambdós
inclosos.
El Divina Joventut, de tota manera, continua
treballant amb l’ACB per poder ampliar la
quota d’entrades disponibles, amb l’objectiu de poder satisfer el màxim de peticions
possibles.

El 100x100 del director esportiu Jordi Martí

Carles Duran i els tècnics assistents uniformats gentilesa de Selecta Vidal / David Grau - CJB

perquè eren jugadors més desconeguts a la
lliga i alguns d’ells “rookies”, però vam fer
tot el possible per integrar-los ràpidament i
estem molt contents.
- Hi ha hagut lesions i sotracs inesperats, com les derrotes amb el Fuenlabrada o a Saragossa, però l’equip
sempre se n’ha sortit.
-Estem demostrant que l’equip està per sobre
de tothom, i alhora que tots som importants.
Per mi està sent clau el treball del dia a dia
de tots. I també vull destacar el dia a dia
dels més joves. Els jugadors vinculats, per
exemple, van fer una pretemporada excel·lent
i això ens va ajudar a entrar en una dinàmica
molt competitiva des del primer moment.
-Tornar a la Copa ja és tot un èxit, però
ja heu dit que la Penya no hi anirà pas
a passejar-s’hi.
-La Copa és un partit. És Baskonia i no po-

dem mirar més enllà. Evidentment anem a
disfrutar-ho, perquè ens ho hem guanyat,
però que no podem anar amb la mentalitat
de dir que hem arribat a la copa i ja està,
que això ja s’ha acabat. És cert que tenim un
percentatge petit de poder guanyar-la, però
formem part d’aquests vuit equips que tenen l’opció de guanyar en tres dies un títol i
per tant anirem amb humilitat però amb tota
la il·lusió i l’ambició del món de poder estar
entre els millors. I això passa per guanyar
el Baskonia.
- Un rival molt complicat, però que
a la lliga va estar a punt de caure a
l’Olímpic.
-Tots els quatre caps de sèrie eren molt
complicats. Per mi, però, els dos grans
favorits són el Barça, perquè ha demostrat
ser el millor equip de la primera volta, i el
Madrid, perquè en els darrers anys està demostrant ser el millor equip amb diferència.

- L’últim duel contra els vitorians en
una Copa va acabar amb el títol a les
vitrines de la Penya, l’any 2008.
-Aquella Penya era un equipàs, però tampoc
no era la favorita en aquella Copa. Són 40 minuts i pot passar de tot. A més, encara queda
molt i ara el més important per a nosaltres és
arribar bé a la Copa. I la millor manera de ferho és sumar el màxim de victòries possibles en
les pròximes setmanes, començant per aquest
diumenge contra el Gran Canària, en un partit
que serà complicat per molts factors. Primer
perquè juguem amb un equip d’Eurolliga que
a més ve necessitat de victòries. I segon, perquè és molt important que tothom sàpiga que
el núvol on ens hem ficat aquests dies arribarà
d’aquí a un mes i que fins aleshores hem de
seguir el nostre camí. L’equip i també l’afició.
Per això espero i desitjo que aquest diumenge
tinguem un Olímpic ple, que sigui una olla a
pressió. Anem setens i si guanyem encara podríem pujar algun esglaó més.

El què ha fet la Penya aquesta primera volta
té un mèrit brutal. És molt difícil sumar 10
victòries en 17 partits quan la temporada
passada en van fer falta 31. Més enllà dels
10 triomfs el camí per aconseguir-los han
estat gràcies a un bàsquet de primer nivell
i, sota el meu punt de vista, fregant el sostre que té l’equip més enllà de l’accident de
Saragossa o la segona part contra el Fuenlabrada. Però si cada any critiquem alguns
fitxatges enguany cal trencar una llança pel

SUPERMANAGER

director esportiu Jordi Martí. Amb el pressupost que hi ha s’han de fer apostes i pot
passar, com el curs passat, que coincideixin
Ruoff, Wayns, Gudul o Mavra. Aquest curs
Martí ha fet un 100x100 d’encert. Dawson
és extraordinari, Mathias i Morgan han sortit excel·lent, les renovacions de Laprovittola i Duran té un mèrit increïble, Harangody
dona un punt diferencial i el retorn de Todorovic. Tot aixó anant renovant peces del
planter que són el present i futur.

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES

iga?

T’apuntes a la ll

Equip del Diari

Jornada 17
1º keopps
Lera (Terrassa)
205,00
2º Como la cabeza al sombrero tonirb (Badalona)
201,40
3º PINEDO
Lastdement (Collado Villalba) 194,60
....................................................................................................................
28ºDiarideBadalona
DiarideBadalona (Badalona) 167,60

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

Lliga (general)
1º LeBron
belito32 (Badalona) 2.785,60
2º YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma) 2.655,60
3º Joventut
roger02 (Mollet del Vallès) 2.635,20
....................................................................................................................
49ºDiarideBadalona
DiarideBadalona
2.376,40

1- Van Rossom, Laprovittola, Llull.
2- Beirán, Brizuela, Jaime
Fernández, Toolson.
3- Tavares, Todorovic, Tomic,
Iverson.

El torneig es fa al WiZink Center. / Penya.com

Restaurant

DEVESA
MENU ESPECIAL GRUPOS
Calçotada clásica mínimo 2 personas:
• 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

PRECIO POR PERSONA
32,75€ + 10% IVA
No se comparten menús, tiene que ser un menú por persona.
Se requiere un mínimo de 2 personas para solicitar la calçotada clásica.

Canonge Baranera, 45
08911 Badalona
elvermut45@gmail.com

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
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LA PRÈVIA 22a Jornada. Estadi de Pinilla. Diumenge, 27 de gener. 16.30 hores.

CF BADALONA

POSICIÓ 20è
10 Partits a casa G 3 E 4 P 3
Gols a casa Marcats 5 Rebuts 9
Entrenador Dani Aso.

POSICIÓ 15è
11 Partits a fora G 2 E 4 P 5
Gols a fora Marcats 7 Rebuts 13
Entrenador Juanjo Garcia.

C.F. BADALONA 25
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Paraula de capitans

No es pot fallar al camp del cuer

CD TERUEL
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Morales, Moyano, Robusté i Albarran analitzen per al Diari de Badalona
el delicat moment de l’equip i la sortida de Calderé
José Miguel Morales, Ismael Moyano, Miquel Robusté i Carlos Albarrán, els quatre
capitans del Badalona, donen la cara per
analitzar la situació de l’equip, després de
la destitució de Ramon Maria Calderé. Els
pesos pesants del vestidor escapulat no
amaguen el seu afecte per a qui ha estat
el seu entrenador en els últims set mesos
i asseguren màxim esforç i compromís fins
a final de temporada.
MORALES

El Badalona visita el Teruel aquest diumenge, a dos quarts de cinc de la tarda,
en el moment més delicat de la temporada, després de la destitució de Ramon
Maria Calderé pels mals resultats. Tot i la
derrota a casa de l’última jornada, contra
l’Ebro de Manolo González (0-1), l’equip
escapulat es manté en la quinzena posició, empatat a 22 punts amb l’Ontinyent,
que és qui ocupa el lloc de promoció de

descens. Això si, a només tres punts de
distància apareix el cuer que, precisament, és el seu rival de diumenge. El conjunt aragonès, que a l’Estadi, en la primera volta, va arrencar un empat sense gols,
ha sumat quatre punts en les dues últimes
jornades que li han donat oxigen després
de cinc derrotes seguides. En tot cas, ja
no hi ha marge d’error per al Badalona.
Juanjo Garcia debutarà en la banqueta

BADALONA - EBRO

Classificació

0

1

Badalona: Morales; Albarrán, Robusté,
Moyano, Valentín; Robert Simón (Boniquet,
61’), Marc Carbó, Nana (Sergi Garcia, 75’),
Iván Agudo; Natalio (Padilla, 69’) i Chacopino.
Ebro: Salva, Luca Ferrone, Tiago, Michele, Jon Ander, Gerrit, Sergio Cortés (Carlos
Selfa, 64’), Sandro (Teo, 78’), Raúl (Marc
Nierga, 81’), Dani Martínez i Víctor Garcia.
Àrbitre: Joan Albert Silvestre Cerdà (valencià). T.G.: Nana, Albarrán.
Gol: 0-1 (50’) Luca Ferrone.
Resultats Jornada 21
Badalona 0
València B 1
Hércules 2
Alcoià 0
At. Llevant 0
Ejea 1
Olot 2
Lleida 2
Sabadell 1
Castelló 2

-

Ebro 1
Teruel 1
Vila-real B 1
At. Balears 0
Cornellà 0
Barcelona B 0
Peralada 1
Espanyol B 3
Conquense 0
Ontinyent 0

		Equip

PTS

GF

GC

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

41
37
36
36
35
32
30
29
29

34
33
27
30
18
24
21
30
24

21
24
16
23
14
17
18
25
27

10. Ejea
11. Ebro

27
27

19
18

20
20

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

24
24
23
22
22
21
21
20
19

22
16
22
18
16
17
27
18
15

24
22
23
23
25
19
30
27
31

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

Propera Jornada
Teruel
Vila-real B
Barcelona B
Conquense
Cornellà
Ebro
Espanyol B
At. Balears
At. Llevant
Ontinyent

-

Badalona
Castelló
Sabadell
Peralada
València B
Lleida
Hércules
Ejea
Olot
Alcoià

Juanjo Garcia i el seu cos tècnic en un dels entrenaments d’aquesta setmana / Eloy Molina.

escapulada, carregat d’il·lusió per l’oportunitat que se li presenta, ja que mai no
ha entrenat a segona B. El tècnic, que
dirigeix el futbol base del Badalona des
de la temporada passada, és un home de
la casa i, per tant, coneix perfectament la
seva situació d’interinitat. Sigui com sigui, ningú li fa perdre les ganes. “Hem de
competir com animals i sortir per la victòria”, comentava dimecres, després del

seu segon dia de treball amb el grup, fent
referència al partit de diumenge, a Teruel.
“No hem de parlar de cap altra cosa que
no sigui guanyar”, insistia a dir. “El futbol són dinàmiques i quan te’n toca una
de negativa és un malson”, afegia. “Això
només ho poden tirar endavant els jugadors, que són els protagonistes. Confio
moltíssim en ells i els ho he dit”, sentenciava.

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

Calderé: “És una gran persona, té un cor
enorme i va sempre amb la veritat per davant. No s’amaga i sempre dóna la cara pels
jugadors. I això, com a futbolista, s’agraeix.”
Motius per a l’optimisme: “A Teruel no
jugarem una final perquè queda molta temporada. Em quedo amb l’actitud de l’equip,
que és bona. He estat en altres vestidors on,
en situacions com aquesta, apareixien els
problemes. Aquí no, tot el contrari: hi ha
ganes i il·lusió. I això em fa ser optimista.”
MOYANO

La corda
En el món del futbol hi ha lleis no escrites que són tan antigues com el mateix
futbol. Una d’elles és la que assenyala el
responsable dels mals resultats: la corda
sempre es trenca pel mateix costat, el de
l’entrenador. El Badalona no és una excepció i, per això, Ramon Maria Calderé
ja és història, després que l’equip fregui
la zona de descens. La meva opinió és
que Calderé no és el responsable dels
mals del Badalona. Quan cada temporada es fa un equip nou, no sempre surt
cara. La segona B és una categoria molt
exigent i igualada. Seria bo reflexionar
més enllà de canviar l’entrenador, posar

El moment de
l’equip: “Encara no estem en
una situació límit, però sí que
és preocupant perquè no acabem d’aconseguir els resultats que ens donin tranquilitat.
Després de l’aturada de nadal, hem tingut
dos partits difícils, a fora, i un, a casa, contra l’Ebro que, segons va reconèixer el mateix Manolo González, hauria d’haver acabat
en empat.”

les llums llargues i veure cap on va el
nostre club. Calderé ha estat víctima,
una més, de la llei del futbol. Tant de bo
es pugui reconduir la situació, però jo
tinc els meus dubtes.

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.

El moment de
l’equip:
“Estem en una
situació crítica,
perquè si perdem a Teruel, caiem a baix de tot, d’on és
molt difícil sortir. Però hem d’anar partit a
partit, perquè queden 17 jornades. En un
moment així el més fàcil és fer fora a un que
a vint-i-dos, però els jugadors tenim molta
part de culpa i hem de fer autocrítica.”
Calderé: “És un entrenador diferent. Sap
gestionar molt bé el vestidor, és molt positiu. Físicament ens ha sabut posar molt bé i
ho estava fent de la millor manera possible,
però els resultats l’han condemnat.”

Fotos: Eloy Molina

Juanjo García: “Ens ha transmès quina és
la seva idea i la seva manera de funcionar.
El club ha decidit que ell sigui l’entrenador
i nosaltres estarem a totes amb ell. Haurem
d’aprendre nous conceptes i mirarem de ferho al més aviat possible.”
ROBUSTÉ
El moment de
l’equip:
“Portàvem una
dinàmica molt
dolenta, no pel
joc sinó pels resultats, perquè contra l’Ebro,
per exemple, no vam merèixer perdre. L’entrenador ho ha fet tot perquè l’equip funcionés però els resultats no han acompanyat.”
Calderé: “Vull agrair-li el tracte que m’ha

donat. És una persona molt passional i
entregada, un amant del futbol, amb molta
experiència. M’emporto la seva passió i les
seves ganes.”
Juanjo García: “Ha vingut amb moltes ganes, amb un cos tècnic propi que té molta
il·lusió. L’ajudarem en el que faci falta. Tant
a ell com a nosaltres ens interessa que les
coses vagin bé. Ens entregarem amb el mateix compromís cap al club com sempre.”
Motius per a l’optimisme: “Hi ha una
bona base de futbolistes, hi ha un bon grup
humà i hi ha ganes. La dinàmica és dolenta,
però pot canviar. A aquestes altures, l’any
passat passàvem per una situació igual i
vam sumar vuit victòries seguides que ens
van posar en el play-off. Es tracta d’enllaçar
dos o tres partits bons.”

ALBARRÁN
El moment de
l’equip:
“Darrerament
no hem estat
bé i hem sumat
només sis punts dels últims 30. Això ha
provocat la sortida de l’entrenador. Però la
culpa era de tots, els jugadors en som conscients i treballarem per millorar i sortir d’allà
baix. És cert que entre nosaltres mai no ens
hem retret res. De vegades vols donar més
del que dónes i no et surten les coses”
Calderé: “Com a entrenador, té les idees
molt clares. Com a persona és un deu:
sempre proper, sempre atent als jugadors.
És una llàstima que no hem pogut aixecar la
situació en aquests últims partits”.
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Calderé se’n va sense retrets

“estar en el lloc que mereix”.
Al mateix temps que Calderé s’acomiadava a la sala de premsa de l’Estadi, Juanjo
Garcia dirigia, damunt la gespa, la seva pri-

mera sessió d’entrenament. El director de la
Fundació Futbol Badalona seurà a la banqueta, en principi, de manera interina. Així
ho confirmava Miguel Ángel Sánchez, el

C.E. SEAGULL

president escapulat, que també compareixia
en roda de premsa: “serà el nostre entrenador, inicialment, de forma interina, però
hem d’esperar els resultats.” Sánchez justificava també els motius de la destitució de
Calderé: “Pensàvem que ens en sortiríem,
però els resultats ens han obligat a rescindir
el seu contracte.” El president confirmava,
finalment, la intenció d’incorporar “com a
mínim, un parell de jugadors”.

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

El Seagull redreça
el rumb al derbi (2-0)
Sòlida victòria a l’Estadi davant un combatiu Sant Gabriel
La relliscada al Nou Sardenya de la
jornada anterior davant l’Europa ja és
un capítol tancat al vestidor del Seagull, o així ho han expressat les ‘gavines’
al derbi comarcal davant el Sant Gabriel, i sota una fina pluja. Un doblet
de la badalonina Núria Garrote va provocar que el conjunt de Jordi Ferrón
es retrobés amb la victòria i defensar
així la primera posició de la taula una
jornada més.
En la primera meitat, la defensa Núria
Garrote va avançar les ‘gavines amb un
xut en el minut 25, en el que era tot
just la segona ocasió de les de Jordi
Ferrón. Davant un Sant Gabriel sense
pràcticament perill a l’àrea de la porteria defensada per Brígid, el conjunt visitant va veure com el seu entrenador,
el badaloní José González, era expulsat per recriminar una falta poc abans
del descans. Avantatge mínim a favor

de les locals tot just abans de marxar
a vestidors.
La segona meitat va arrencar sense
pluja però amb una nova celebració de
la graderia, amb una altra diana de Núria Garrote. La de Badalona va aprofitar
una assistència per sobre la defensa
adrianenca per superar Alba Sánchez i
pràcticament sentenciar el matx.
Arran del 2-0, el Sant Gabriel va intentar fer un pas endavant però es trobà
amb un Seagull encara més intens
però sense acabar de trobar el tercer
gol.
Amb aquesta victòria, les ‘gavines’
obliden la desfeta al Nou Sardenya i
es manté el lideratge de la classificació amb 38 punts, els mateixos que el
Zaragoza. Per la seva banda, el Sant
Gabriel manté la setena posició amb
22, però s’allunya de les places de privilegi que donen accés a la Primera B.
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L’equip de Jordi Souto s’emporta els tres punts del Narcís Sala (1-2)
El tècnic reconeix que
la rescissió del seu
contracte és justa:
“havíem d’estar entre
els deu primers i no
ha estat així”

Foto: Eloy Molina
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La Llefià es retroba amb el triomf i el Young Talent
comença a necessitar una bombona d’oxigen

Miguel Ángel Sánchez lamenta la destitució del tècnic
i anuncia la intenció d’incorporar “dos jugadors, com a mínim”
Dilluns al matí, poques hores després que
la Junta directiva del CF Badalona li comuniques que deixava de ser l’entrenador
del primer equip escapulat, Ramon Maria
Calderé s’acomiadava en una roda de premsa en la qual no feia sang. “Marxo agraït
al club, em quedo amb les coses positives”,
va començar dient. “La meva destitució ha
estat justa, perquè se’m va demanar que,
per la qualitat de la plantilla, havia d’estar
entre els deu primers classificats i això no
ha estat així”, reconeixia també. Calderé
considerava, per altra banda, que “el futbol
ha estat injust amb aquest equip” i insistia
a dir que “en el vestidor mai no hi ha hagut cap retret, tots hem buscat solucions”.
Sense apuntar al club, el tècnic lamentava
haver hagut de treballar amb “alguns impediments”, i posava com a exemple el temps
que ha passat després de la marxa de Marc
Cabestany fins que no ha tingut un entrenador ajudant. Finalment, el de Vila-rodona,
demanava a l’afició que ajudi a l’equip a

Del 25/01 al 31/01/2019

Foto: X. García

L’inici de la segona volta al futbol
territorial badaloní ha començat amb
cara i creu per als nostres equips. La
Unificació Llefià va arrencar el segon
equador de la Lliga amb una victòria
de molt prestigi al Narcís Sala davant
el Districte 030, filial de la UE Sant
Andreu.
El marcador no es va moure durant
els primers 45 minuts i en la represa
Sergi Franco i Dani Aznar van encarrilar un triomf (1-2) que suposa una
bona forma d’afrontar el decisiu duel
davant el líder (el Mataró)d’aquest
diumenge al Municipal de Llefià (12.
00 hores).
Per la seva banda, el Young Talent
no va poder gaudir encara de la nova
gespa amb victòria contra un rival
directe com és l’Europa B (0-2) i ja
acumula quatre derrotes i un empat
en les darreres cinc jornades.
Aquests resultats es tradueixen amb
el retrocés a la classificació fins a la

penúltima posició. Aquest dissabte
a les 16:30h, els de Ricardo Parra
visiten el camp del Molletense. Un
triomf, els hi podria treure del pou.
Cal vigilar
A Tercera Catalana, ni Lloreda ni Pere
Gol tampoc van poder arrencar el nou
tram de la competició amb bones
sensacions. L’equip de Benja Portillo
va caure a casa per la mínima contra
el Llavaneres (1-2), i el Pere Gol de
Ricardo Vila va patir la cinquena derrota seguida versus l’Atlètic Masnou
(0-1). Ambdós conjunts es troben a
la part mitjana-baixa de la taula però
cal vigilar amb els perseguidors que
també lluiten per la salvació.
Finalment, a Quarta Catalana, el filial
del Pere Gol va golejar el Montornés
(3-0), el Bufalà va caure al camp del
Sentmenat (3-1), el Sistrells va quedar suspès i l’Àguila va perdre a La
Salle Bonanova (8-2).
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Franch, Jerez, Cuesta i Riera, representants
badalonins a l’ALLSTAR de Copa Catalunya

Tal com va ocórrer en les dues edicions
anteriors, Badalona tornarà a tenir representats, però amb una gran diferència respecte a l’edició anterior: Círcol, Badalonès
i Maristes representaran el mateix grup
de Copa. L’any anterior, vam veure com
Fran García i Éric Balagué, grup 1, es van
enfrontar al grup 2 de Francesc Gotzens,
jugador del Círcol però aquesta temporada
a les files de El Masnou. D’altra banda, en
categoria femenina, el descens del Joventut Femení ens ha deixat aquesta edició
òrfena de representats. Clara Espinosa va
ser la jugadora verd-i-negre de l’any 2018.
Enguany, Quim Franch (Maristes Ademar), Marc Jerez (Círcol Catòlic) i Pedro
Cuesta (Fruit Secs Corbera - AE Dimonis
Badalonès) són els jugadors escollits per
defensar la samarreta i el potencial del
grup 2 de Copa. Així mateix, l’entrenador
‘vermell’ Xavi Riera formarà part del cos
tècnic.

Dissabte 26 de gener a les 18h es disputarà l’ALLSTAR masculí que, a banda del
partit de les estrelles, comptarà amb el
tradicional concurs d’esmaixades; mentre que a partir de les 18h del diumenge
27 serà el torn de l’ALLSTAR femení amb
un matx entre les millors jugadores de la
competició i un concurs de triples.
La taula es comprimeix
Pel que a la lliga, el grup 2 de Copa no
el podem tenir amb més emoció possible.
Quatre victòries separen al cuer, el Sant
Cugat, de la quarta posició que dóna accés
a la promoció d’ascens a Lliga EBA.
Aquest cap de setmana anterior, La Plana
va ser testimoni del darrer derbi abans de
tancar la primera volta. L’etiqueta de favorit
per part del bàndol ‘visitant’ no va deixar
cap sorpresa i el Badalonès va vèncer un
Círcol Catòlic en zona de descens (54-82).
Els de Xavi Riera són segons en una taula molt igualada. Els de Juli Jiménez es
troben a un triomf de la part mitjana de la
taula, encara amb tota la segona volta per
disputar.
Qui també vol seguir lluitant per les quatre
primeres posicions és el Maristes de Llúis
García. L’ Ademar va vèncer a la pista del
Molins Bàsquet (68-79).

Aquest diumenge, 27 de gener,
a partir de les 10 del matí, tindrà
lloc la 28a Marxa Atlètica Ciutat de
Badalona. Campionat de Catalunya absolut, organitzada per la Unió
Gimnàstica i Esportiva de Badalona, per delegació de la Federació
Catalana d’Atlestisme. La soritda
de la Marxa s’ubicarà al passeig

de la Rambla, davant de l’Escola
del Mar, sortirà en direcció Mataró
i recorrerà la Rambla i els carrers
de Santa Madrona i Joan Peiró
(on els participants donaran la
mitja volta per tornar). Per tant el
recorregut tindrà un carril d’anada
i un altre de tornada, amb una separació realitzada amb cons.

El vigent campió de la Lliga Nacional en la Sèrie A va començar
la defensa del títol amb el triomf
de prestigi a casa dels València Firebats per un clar 12-46. Els d’Oscar Calatayud no van tenir grans
dificultats per a imposar-se en
el seu debut, arribant al descans
amb un favorable 6-20, després
de posar-se amb un avantatge de
0-20 en el segon parcial. La segona part de la trobada va servir
per confirmar la candidatura de
la seva quarta LNFA consecutiva,
aconseguint ampliant el resultat
fins al defintiu 12-46.
Els juniors van aconseguir una
important victòria en un vibrant
duel davant els Pioners. Els de
Xavi Gonzalo es mantenen així al
capdavant de la LCFA junt amb els

Foto: Mohedano Sandra

Rookies després del 26-20.
Per la seva part, les noies de Simon Rowley van tenir un desafortunat debut al caure de manera
contundent davant Pioners en el

partit disputat a Terrassa per 70-6.
Les badalonines poc van poder fer
davant la superioritat de les hospitalenques, que van demostrar estar preparats per a lluitar pel títol.

El Tennis Taula viu una jornada gairebé rodona
Victòria a quasi totes les lligues masculines; les noies no puntuen
Foto: FCBQ

En categoria femenina, el Joventut Femení
segueix com un tro i defensa la segona posició del grup 1 de Primera Catalana. L’objectiu de recuperar la categoria de Copa va
per bon camí però recordem que únicament poden jugar el play-off els dos primers equips de cada grup. El CB Balaguer
es troba primer amb 12 triomfs i tan Joviat
com Reus o Granollers tenen 11 , les mateixes victòries que la Penya. La Minguella
és la cara amarga de la temporada, sense
cap alegria encara durant aquest curs: 15
derrotes en 15 jornades.

La Minguella encara no coneix la victòria / AE Minguella
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Badalona celebra la Triomf dels grups
28a Marxa Atlètica a sènior i júnior dels Dracs
la Rambla
Les noies pateixen una gran derrota

El Nou Congost és la seu de la festa del basquetbol català
El Nou Congost acollirà, aquest dissabte
26 i diumenge 27 de gener, la 3a edició
de l’ALLSTAR masculí i femení de la Copa
Catalunya, un esdeveniment que s’emmarca dins l’acord de col·laboració entre La
Xarxa Audiovisual Local i l’FCBQ per tal de
potenciar la màxima categoria autonòmica.

Del 25/01 al 31/01/2019

La primera de Lluís Pintor
A Lliga EBA, el CB Coalci Sant Josep de
Lluís Pintor va sumar la primera victòria
del nou projecte parroquial. Els badalonins
van superar a casa l’Alfindén aragonès en
un partit ajustadíssim fins al darrer minut
(76-75). El pivot Luis González va exhibir
el seu poder sota cistella amb 21 punts i 6
rebots. L’inici de la segona comença amb
triomf que pràcticament assegura la permanència. A 12 jornades per concloure la
lliga, el descens es troba a quatre victòries
de distància.

Foto: CTT Badalona

El Sosmatic va sumar una important victòria a la Garrotxa
contra un Olot amb només un
dels seus titulars, que va fer els
dos punts, mentre que el Titus
no va cedir cap punt encara
aquest any i es col·loca en Fase
d’Ascens a DH. Victòria també a
tercera per mantenir el liderat el
Charlotte’s. A Preferent, pas de
gegant del Decathlon que es
consolida en la segona posició
i victòria també del Forn Bertran. El Turris de 2a B continua

amb pas ferm a la part alta de
la taula.
En canvi l’equip femení es va
enfrontar davant del Sabadell i
el CTT Mediterrani. Tant en el
partit del matí com en el de la
tarda, només Lis Pardo va poder
puntuar, en un gran actuació per
part seva. Les noies del Tariq
van perdre les dues trobades
per 4 a 2, però amb la sensació
d’haver pogut fer una mica més,
almenys per arribar als dobles
en tots dos partits.
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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.

Sudoku

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.

Del 25/01 al 31/01/2019

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

PUBLICITAT 31

Edita: Enter Gestió Comunicativa, S.L Direcció: Ivan Rodríguez, direccio@gestiocomunicativa.com · Redacció: Carles Tornero · Montse López · Carles
Carvajal · Jordi Creixell · Manel Expósito · Toni Santiago · Albert Fibla · Fotografia: Charly Mula · Toni Aguilar · Maquetació: Marc Gasau · Publicitat: Eduard
Monterde, publicitat@gestiocomunicativa.com · www.diaridebadalona.com · Redacció: redaccio@diaridebadalona.com 93 250 24 60 · Impressió:
‘Gràficas de prensa diaria S.A.’ · Dipòsit legal: B-39.671-2004. La publicació no es fa responsable de les opinions i els articles dels seus col·laboradors.

membre de:

