
Nou radar 
per tram a 
l’autopista
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Les noves línies 
M19 i M30 
milloraran la 
freqüència de pas 
en 10 minuts       8       

S’han començat a col·locar 
els aparells que funcionaran 
en els dos sentits

Foto: David Vaz
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És un dels emblemes del barri de Llefià 
de Badalona i un espai singular per haver 
estat l’escenari de diverses lluites veïnals 
als anys 80. Després de 45 anys de la seva 
creació, la Plaça Trafalgar viurà una remo-
delació integral per adaptar-la a les neces-
sitats del veïnat. I és que els veïns de Llefià 
formen part del projecte de remodelació de 
la plaça ja que han pogut aportar, durant 
mesos, algunes de les seves propostes de 
millora per a la zona.  Les obres comença-
ran el proper 18 de febrer i, de moment, 
es farà una primera fase de remodelació. 

Comencen les obres de reforma 
de la Plaça Trafalgar, un espai 
emblemàtic del barri de Llefià 

En aquesta primera fase, se solucionarà el 
problema principal de la plaça: la seva ac-
cessibilitat. S’eliminaran les escales actuals 
i es construirà una passera que solucioni el 
desnivell existent -a tocar del Centre Cívic 
Torre Mena- eliminant les barreres arqui-
tectòniques. “Aconseguirem un accés més 
lleuger, una passera que farà que la connec-
tivitat entre els carrers del voltant sigui més 
fluïda”, assegura Jordi López, president de 
l’Associació de Veïns de Sant Antoni de Lle-
fià. A banda d’eliminar les escales, aquesta 
primera fase també inclou la remodelació 

de les pistes de petanca i la creació de més 
zones verdes. Segons fonts municipals, la 
reforma preveu la “creació d’un espai lliure 
pensat perquè la ciutadania pugui descan-
sar i passejar, però també amb zones per a 
realitzar altres activitats”. L’Ajuntament de 
Badalona i tècnics de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) van presentar als veïns 
de Llefià el projecte d’execució que s’ha es-
tat elaborant durant el 2018. En aquest acte 
els van anunciar la data d’inici de la primera 
fase de les obres que estarà enllestida d’aquí 
a 8 mesos, cap al mes d’octubre d’aquest 

Imatge virtual de la remodelació de la Plaça Trafalgar / Ajuntament de Badalona

Els veïns de Llefià han participat en el disseny 
de la reforma de la Plaça Trafalgar que, en 
una primera fase, estarà 8 mesos en obres

El 18 de febrer començaran els treballs de la primera 
fase que milloraran l’accessibilitat amb l’Avinguda 
Marquès de Sant Mori i s’hi faran zones verdes

TAMBÉ ES REMODELARÀ LA PLAÇA DE LES PALMERES I 
LA PLAÇA AZORÍN DEL BARRI DE LLEFIÀ

La reforma de la Plaça Trafalgar no és 
l’únic projecte que l’Ajuntament de Ba-
dalona va presentar la passada setmana 
als veïns de Llefià. També es remodela-
ran les places Azorín i de les Palmeres 
i el carrer Azorín. El projecte de reabili-
tació de la Plaça de les Palmeres  es va 
començar a gestar a mitjan 2017 quan 
l’Ajuntament va donar l’oportunitat als 
veïns de Llefià a fer les seves peticions. 
La millora de l’enllumenat, la reparació 
d’escales i paviments i la instal·lació de 
nou mobiliari urbà van ser algunes de 
les propostes per a la reurbanització 

d’aquest espai de 4.200 metres qua-
drats on es va projectar la construcció 
de pistes de petanca i de bàsquet i la 
recuperació d’aparcament per a vehicles. 
El regidor d’urbanisme, Rubén Guijarro, 
assegura que aquest projecte està en fase 
d’aprovació ja que estan “acabant d’ulti-
mar els detalls amb els veïns”. Pel que 
fa a la reurbanització del carrer i Plaça 
Azorín, les obres podrien començar, 
diu Guijarro, durant el darrer trimestre 
d’aquest 2019. Uns treballs que serviran 
per pacificar la zona i que tindran un cost 
aproximat de 500.000 euros.  

Plaça Trafalgar de Llefià / Ajuntament de Badalona

2019. Aquesta primera fase tindrà un cost 
d’1,2 milions d’euros i l’empresa encarre-
gada dels treballs serà Benjumea S.A. “Les 
obres que es faran en la primera fase oferi-
ran un bon conjunt per a la plaça”, assegura 
Rubén Guijarro, regidor d’urbanisme. 
 
La segona fase, sense finançament
El desnivell amb l’Avinguda Marquès de 
Sant Mori quedarà resolt  través de la grada 
que es construirà en la primera fase, amb 
una part enjardinada i una altra adequada 
per a asseure’s. D’aquesta manera, apunten 
des de l’Ajuntament de Badalona “convertirà 
aquest espai en un eventual escenari”. Això 
forma part de la segona fase de la remode-
lació que actualment està en redacció per 
part de l’AMB. Es treballarà en l’altra meitat 
de la Plaça Trafalgar, més propera a la torre. 

És allà on es crearà aquest escenari on s’hi 
podran organitzar actes de tot tipus. “Volem 
que s’aprofundeixi en la centralitat cultural 
de la plaça”, diu el president de l’entitat veï-
nal. “Necessitem instal·lacions adequades 
per al circuit d’activitats culturals que es 
fan a Llefià”, afegeix Jordi López. Es calcu-
la que aquesta segona fase tindrà un cost 
d’uns 350.000 euros, tot i que al trobar-se 
en fase de redacció, el projecte encara no 
disposa de finançament.

Demanen una comissió de seguiment
Els veïns de Llefià es mostren molt satisfets 
amb el resultat del disseny de la que serà 
la nova Plaça Trafalgar però temen que les 
obres es retardin. De fet, des que es va ini-
ciar la redacció del projecte -amb el govern 
de Dolors Sabater- la remodelació ja ha patit 

retards. Ara fa tot just un any, el govern de 
Guanyem, ERC i ICV-EUiA anunciava que 
les obres començarien a l’abril de 2018, per 
tant ara estarien a punt de finalitzar. I és que 
el projecte de reforma de la Plaça Trafalgar 
es va fer públic a finals del 2017 quan el 
govern municipal va presentar un avantpro-
jecte al veïnat perquè ells jutgessin si aquell 
disseny s’adaptava a les seves necessitats. 
Aleshores, va començar el procés partici-
patiu durant el qual els veïns de Llefià han 
pogut dir la seva. En aquell moment, l’enti-
tat veïnal ja reclamava la millora de la con-
nectivitat ja que asseguraven que la plaça 
està “desconnectada de l’eix comercial de 
Pérez Galdós i de l’eix cultural representat 
per Torre Mena”. La reforma de Trafalgar no 
es va incloure en el pressupost participatiu 
perquè el govern volia garantir-ne una do-
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tació econòmica. Tot i l’anunci d’inici de les 
obres per a l’abril de l’any passat, l’execució 
del projecte per part de l’AMB ha alentit el 
procés. “Portem des del mes de juliol amb 
reunions sobre l’inici i l’estat de les obres”, 
lamenta Jordi López, “ara ens han presentat 
tota la informació però ens preocupa que 
les obres no comencin”. Per això, durant 

la presentació del projecte que es va fer al 
Centre Cívic Torre Mena fa una setmana, els 
veïns de Llefià van demanar a l’Ajuntament 
i a l’AMB que es creï una comissió de se-
guiment de les obres perquè el veïnat pugui 
vetllar per la continuïtat del projecte. Volen 
garantir al veïnat de Llefià que finalment 
veuran la plaça que ells han dissenyat.

Acte de presentació de la remodelació de la Plaça Trafalgar / Aj. Badalona

El diàleg amb les entitats veïnals per a la 
remodelació de la Plaça Trafalgar d’aquest 
mandat poc té a veure amb la coneguda 
com “batalla de Trafalgar” que va esclatar 
al febrer de fa 33 anys. Segurament, l’actual 
projecte ajudarà a tancar, en part, una ferida 
que es va convertir en una de les taques ne-

gres de la incipient democràcia badalonina. 
El 1986, les entitats veïnals es van oposar 
al projecte municipal de plaça i volien el 
soterrament de l’avinguda Marquès de Sant 
Mori. Es negaven que un vial d’alta velocitat 
dividís el barri en dues parts. L’objectiu del 
govern socialista de Joan Blanch era crear 

Una lluita que va 
començar amb la 
“batalla de Trafalgar”
El 1986, la Guàrdia Urbana carregava contra els 
veïns que s’oposaven al projecte de la plaça

un eix transversal que servís de nexe d’unió 
entre barris en una Badalona en plena ma-
quinària preolímpica. Blanch havia aconse-
guit que tota la inversió corrés a càrrec de 
la Corporació Metropolitana. Les associa-
cions veïnals i l’oposició política del PSUC 
es van mobilitzar contra el projecte amb 
l’objectiu d’aturar les obres. A finals de fe-
brer, gran part dels veïns es plantaven al bell 
mig de la plaça i llençaven a terra algunes 
de les tanques metàl·liques que els separa-
ven de les màquines excavadores. Segons 
ha explicat el responsable de la Guàrdia 
Urbana del moment, Juan Felipe Ruiz, la 
policia local va rebre l’ordre de protegir les 
obres. A la pràctica, les imatges demostren 
una càrrega policial inaudita en democrà-
cia que, segons fotografies dels testimonis, 
va acabar amb nassos trencats i morats a 
causa dels cops de porra i dels gasos la-
crimògens de la Guàrdia Urbana. Ruiz sem-
pre he negat la càrrega però alguns agents 

relaten que es van negar a obeir les ordres 
en considerar que l’agressivitat de l’actuació 
no responia als objectius d’una policia que 
volia rentar la imatge de repressiva. El ma-
teix regidor del districte l’any 1986, Ferran 
Bello, reconeix que no va compartir la solu-
ció emprada pel govern de Blanch per posar 
fi al problema. Al dia següent de la primera 
actuació dels urbans, es va presentar fins i 
tot la Policia Nacional. Va ser segurament 
una de les mobilitzacions veïnals més im-
portants dels anys vuitanta i de les primeres 
que van protagonitzar les dones, que també 
es van plantar a la plaça amb crits de “fora, 
fora!” als operaris que volien remodelar 
l’espai. Tot i que el vial ràpid no es va fer 
mai, el projecte a Trafalgar va tirar endavant 
sense incorporar les propostes dels veïns, 
que preferien una gran zona verda oberta 
que connectés amb Torre Mena. Fins a una 
quarantena d’agents de la Urbana van sig-
nar un manifest denunciant l’actuació.

LES DISPUTES ELECTORALISTES, UN OBSTACLE PER TIRAR
ENDAVANT LA REMODELACIÓ DE LA PLAÇA TRAFALGAR

Sense negar que la plaça no era del gust 
d’una part important dels veïns, la “Ba-
talla de Trafalgar” va tenir molt a veure 
amb els interessos polítics de l’any 
1986. De fet, el projecte de la plaça va 
ser aprovat durant el mandat del PSUC, i 
el PSC va ser qui el va executar en guan-
yar les eleccions de l’any 1983. Per això, 
per a molts dels dirigents socialistes, 
l’oposició política al projecte va esclatar 

per evitar que Joan Blanch guanyés vots 
en un barri tan poblat com Llefià. De fet, 
Manuel Armenteros, un dels històrics di-
rigents comunistes, va ser un dels que va 
liderar la lluita veïnal i qui va ser víctima 
dels gasos lacrimògens. 30 anys des-
prés, el socialista Àlex Pastor iniciarà les 
obres d’un projecte aprovat per l’anterior 
alcaldessa, Dolors Sabater, que sí que 
compta amb l’aval veïnal. 

Màquines a la Plaça Trafalgar, l’any 1986 / Arxiu Històric Llefià. Sra. Clarà
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De la B, de bus 
a la M, de metro
Ara fa un any, Badalona va estrenar les pri-
meres línies de metrobús. La M27 era la pri-
mera, que comunica Les Oliveres de Santa 
Coloma de Gramenet amb el Centre i la M28, 
de l’estació de Sant Andreu, a Barcelona amb 
l’Hospital Germans Trias i Pujol. Ara, un any 
després, Badalona estrenarà cinc noves línies 
amb aquest sistema que bàsicament augmen-
ta la freqüència de pas, en diferents franges, 
i també acostar el servei de transport de su-
perfície a les estacions de metro que tenim 
més properes. Badalona és la ciutat catalana, 
excepte Barcelona, que més línies urbanes 
d’autobusos té, entre diürnes i nocturnes. La 
ciutat, amb diverses barreres físiques, com la 
via del tren, l’autopista o la ronda, té mol-
tes vegades l’autobús per vertebrar barris. 
Però aquest servei, tot i les millores dels 
darrers mesos i les que arribaran aquest ma-
teix mes de febrer, té molts punts pendents, 
relacionats amb els problemes de mobilitat 
que pateix Badalona. La ciutat, per posar un 
exemple, té molts pocs carrils exclusivament 

destinats als busos, i això alenteix, i molt, la 
velocitat que poden agafar aquests vehicles. 
D’altra banda, l’incivisme de molts conduc-
tors obliga moltes vegades a tenir aturades 
als busos i allargar el temps de trajecte. Les 
connexions entre Badalona i Barcelona o 
Santa Coloma de Gramenet també han de mi-
llorar, en transport, sobretot reduint el temps 
de durada del trajecte en transport públic per 
fer-la més competitiva. La ciutat ha d’apostar 
per definir un pla que permeti millorar aques-
ta freqüència de pas, però sobretot augmentar 
la velocitat. D’altra banda, l’empresa conces-
sionària d’aquest servei al Barcelones Nord, 
Tusgsal, ha fet, i també té previst, renovar 
part d’aquesta flota de vehicles, molts d’elles 
amb moltes hores de funcionament. Cal se-
guir apostant per vehicles més híbrids i men-
ys contaminants. Amb tots aquests elements, 
la ciutat ha de seguir apostant pel transport 
públic, però no deixar de banda la creació de 
més estacions de metro o l’allargament del 
tramvia. 

EDITORIAL

Imatge de la linia M28
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Dones que han patit càncer de pit hi participen

DragonBoat és un esport mil·lenari que prové 
de la Xina i es refereix a l’embarcació que té 
cap i cua de drac compostes per un equip de 
10 (en el cas de Badalona) o bé 20 palistes 
i una persona fa de timbaler que se situa al 
capdavant de l’embarcació i porta el ritme de 
l’equip. Fa més de 2000 anys que es practica 
als països asiàtics i a l’actualitat és l’esport 
nàutic que més creix en nombre de federats 
arreu del món, degut a que és molt fàcil de 
practicar. A Badalona hi ha un club des de 
la tardor del 2016, que organitza, entre d’al-
tres esdeveniments, el Festival Dwuandu a la 
primavera. Hi ha un altre punt molt potent a 
destacar del DragonBoat: la categoria Breast 
Càncer Survivals. BCS està formada  per do-
nes que han patit un càncer de pit i que, un 
cop recuperades, s’han inscrit per formar part 
d’un equip. Aquesta  actitud proactiva ajuda 
a nivell físic i mental. Aquest moviment  pro-
voca un drenatge limfàtic manual a la zona 
afectada per la cirurgia molt beneficiosa per 
a la recuperació i per evitar el lymphodema, 

Aquest diumenge, tastet de Dragon 
Boat al Port de Badalona

però a més, el fet de pertànyer a un equip 
on totes les components han compartit ex-
periències similars les ajuda moltíssim a 
encarar el futur amb el màxim d’optimisme 
possible. Aquest diumenge 10 de febrer, 
de la mà de les entitats que treballen amb 
aquest col·lectiu es farà un tastet incipient 

Imatge del Dragon Boat al Port / @msubirats

El conseller d’Interior, Miquel Buch, 
va assegurar al Parlament català que 
l’actuació i la resposta dels Bombers 
de la Generalitat en l’incendi de Sant 
Roc en què el passat 5 de gener van 
morir tres persones va ser l’”adequa-
da” a les necessitats del servei. En 
una compareixença al Parlament, el 
conseller va demanar que es tanquin 
les “ombres i dubtes” sobre la “pro-
fessionalitat” del cos dels Bombers i 
va advertir que amb la gestió de les 
emergències i el dolor de les vícti-
mes “no s’hi pot jugar políticament”. 
Els serveis d’emergències van rebre 
l’avís de l’incendi a les 09.09 hores 
del matí i els primers efectius de 
Bombers, del parc de Badalona, van 
arribar a les 09.19 hores, al cap de 
deu minuts, segons les dades pro-
porcionades pel conseller d’interior, 
Miquel Buch.

Miquel Buch 
defensa 
l’actuació 
dels bombers 
a Sant Roc

per muntar grups de la categoria BCS des 
del Port de Badalona. Serà de 12h a 14h, a 
la mateixa instal·lació del port. D’altra banda, 
el Port acull aquest mateix cap de setmana 
una regata de la V Lliga de rem en batel  i 
també l’arrencada de la temporada de vela del 
monotip J80.

Hi haurà radars en les dues direccions de l’autopista

En pocs dies començaran a circular

El Servei Català de Trànsit (SCT) 
està instal·lant un radar de tram a 
la C-31 a l’altura de Badalona. Els 
radars s’han començat a col·locar 
aquesta mateixa setmana, un al 
tram del polígon Les Guixeres 
i l’altra més cap al nord, just al 
costat del pont per a vianants. Per 
cada carril de circulació, tres en 
total, hi haurà un radar instal·lat 
tant en direcció a Barcelona com 
a Mataró. Els radars de tram, que 
calculen la velocitat mitjana, evi-
ten les frenades brusques dels 
conductors davant l’aparell. A 
més, permeten controlar la velo-
citat en zones que són perilloses 
al llarg de diversos quilòmetres. 
Des del Servei Català de Trànsit 
defensen que les dades els ava-
len en la decisió d’instal·lar més 
radars, si bé reconeixen que es 
tracta d’uns aparells impopu-
lars perquè impliquen sancions 
i multes. “Seria diferent si els 
instal·léssim d’amagat, però els 
anunciem clarament i indiquem 

La nova línia del servei AMB 
Metrobús M19, que substituirà 
l’antiga línia B19 i es posarà en 
marxa al llarg del mes de febrer, 
permetrà millorar la freqüència 
de pas i augmentar la capacitat 
del servei. La línia connectarà 
l’Hospital Vall d’Hebron de Bar-
celona amb l’Hospital Can Ruti de 
Badalona passant per Santa Co-
loma de Gramenet. A tal fi, l’AMB 
incorporarà al servei 3 vehicles 
més, passant de 13 a 16 vehicles 
en línia, el que permetrà reduir 
la freqüència de pas de 12 a 10 
minuts els dies feiners, i de 20 a 
15 minuts els dissabtes. També 
es millora la freqüència de pas els 
dies festius, i passa dels 30 als 20 

Comencen a instal·lar-se 
els radars per trams a la C-31

Les noves línies M19 i M30 
circularan cada 10 minuts

on comencen o que en els pro-
pers quilòmetres n’hi poden ha-
ver”, puntualitzen des d’aquest 

servei. Els radars de l’autopista 
C-31, a la ciutat, estaran en fun-
cionament durant les pròximes 

setmanes, segons han confirmat 
fonts del Servei Català de Trànsit 
al Diari de Badalona.

Menys víctimes en trams on 
hi ha radars
Segons dades de Trànsit, la sinis-
tralitat mortal va reduir-se un 59% 
en els trams on hi ha radars en 
el primer semestre del 2018. Set 
persones van morir en accidents 
de trànsit; 17, l’any passat. En els 
trams de carretera on no hi ha ra-
dars, 85 persones van morir en ac-
cidents de trànsit en els sis primers 
mesos de l’any i 48 persones van 
perdre la vida en el mateix període 
del 2017, un augment del 77%. 

minuts. També, la nova línia de 
metrobús M30 substituirà l’antiga 
B30 i connectarà el barri de Can 
Franquesa (Santa Coloma de Gra-
menet) amb la Virreina (Montgat/
Tiana) passant per Badalona. El 
canvi permetrà reduir la freqüèn-
cia de pas dels 12 minuts actuals 
als 10 minuts. Per aconseguir-ho, 
l’AMB incorporarà al servei 3 ve-
hicles més, passant de 13 a 16 
vehicles en línia. D’altra banda, es 
millora la oferta de la línia M28, 
que es va inaugurar a la primavera 
del 2018. Concretament, aquesta 
línia Metrobús d’altes prestacions 
també passa a funcionar amb 12 
vehicles articulats, aconseguint 
absorbir així un 30% més de 

El radar per tram ha quedat instal·lat davant de les Guixeres Detall del radar

Imatge dels nous vehicles de Tusgsal / David Vaz

viatgers a cada vehicle. La xarxa 
metropolitana de bus d’altes pres-
tacions, que es va començar a im-
plantar al març del 2018, facilita 
una connexió més directa i amb 
més freqüència amb el centre de la 
metròpolis i en els principals co-
rredors metropolitans. Durant el 
primer trimestre del 2019, l’AMB 
posarà en marxa un total de 13 
noves línies d’altes prestacions: 
7 noves línies “AMB Exprés” i 6 
noves línies “AMB Metrobús”. En 
total, amb la implantació de la se-
gona fase,  estaran actives a final 
d’aquest primer trimestre de 2019 
en total 20 línies d’altes presta-
cions (11 línies AMB Exprés i 9 
línies AMB Metrobús).

Núm. 643 Del 08/02 al 14/02/2019
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La solució

Deixem de ser Invisibles 
edita un vídeo

Badalona sempre ha estat un 
escenari polític complex. Des 
que hi ha democràcia, només hi 
va haver un govern amb majoria 
absoluta, i en els últims anys, 
han governat posicions situades 
als extrems. Ara, hi ha set forces 
polítiques representades en el 
ple, i s’acaba de produir un fet 
sense precedents en la història 
de la nostra ciutat. És la primera 
vegada que s’aprova un pressu-
post sense que ningú ho voti en 
contra. Forces independentistes 
o espanyolistes, d’esquerres, de 

dretes, republicanes o comunistes, 
cap d’elles es va mostrar en contra 
de l’aprovació final dels pressupos-
tos que va presentar el govern del 
Partit Socialista al qual represento.
Aquest fet és fruit d’una negocia-
ció, perquè per tirar endavant uns 
pressupostos -i per extensió, una 
ciutat-, es necessita del diàleg, del 
pacte, del consens. No es pot go-
vernar des dels extrems, només per 
a una part de la ciutadania. Aquesta 
manera de fer ens ha portat al blo-
queig i a la crispació. La solució 
passa per la centralitat i la mode-
ració, per l’enteniment i la plura-
litat, no passa per polítiques que 
busquen la divisió i l’enfrontament. 
Estem demostrant que l’única solu-
ció per a Badalona és pensar en la 
ciutat. Que Badalona sigui el primer 
i no el segon plat. I a les proves em 
remeto: des que sóc alcalde s’han 
aprovat tots els punts i dictàmens 
que s’han dut al Ple. Tots. Aquesta 
és la solució.

Imatge d’una font d’aigua als carrers de Badalona

Campanya per fer 
més accessibles 
els comerços de 
Badalona

ben visible l’anagrama blau de 
cadira de rodes amb rampa. 
Els organitzadors d’aquesta 
iniciativa, que té el nom de Sí a 
l’accessibilitat, han publicat un 
vídeo dirigit al públic en gene-
ral i a les botigues de comerç 
de proximitat amb esglaons a 
la seva entrada que no perme-
ten l’accés al seu interior a les 
persones que van en cadira 
de rodes. El vídeo explica que 
aquests comerços donen una 
imatge de poca solidaritat social 
i a la vegada perden vendes per 
manca d’accessibilitat.

La plataforma badalonina 
Deixem de ser Invisibles ha 
iniciat una campanya per cons-
cienciar sobre la necessitat de 
fer accessibles els comerços 
de Badalona per a les persones 
amb discapacitat i mobilitat re-
duïda. La campanya proposa 
revertir aquesta situació fent 
obres que millorin la seva ac-
cessibilitat o al menys disposar 
d’una rampa portàtil per atendre 
a les persones que ho sol·lici-
tin. D’altra banda, proposa als 
comerços que exposin a l’en-
trada de l’establiment de forma 

Els comptes que hem aprovat 
inclouen increments en multitud 
de partides, però destaco alguns 
d’ells, els que conformen els pi-
lars de l’esquerra: tripliquem la 
despesa i les inversions en segu-
retat; sumem dos milions d’euros 
en neteja i manteniment de ca-
rrers, places, parcs i edificis mu-
nicipals; es multiplica per set els 
diners destinats per a les accions 
socials per a les famílies que més 
ho necessiten; s’incrementen un 
28% les polítiques d’igualtat; i es 
dedicaran 7 milions d’euros en 
inversions als barris.
Són, sens dubte, uns pressupos-
tos que solucionen problemes de 
la gent de Badalona. Tant de bo la 
fórmula del consens i del diàleg 
es repeteixi a Catalunya i a Es-
panya. No hi ha una altra solució 
que aquesta.

Álex Pastor
Alcalde de Badalona

L’Ajuntament de Badalona ha 
adquirit nou mobiliari urbà i ele-
ments de senyalització. Aquest 
mobiliari s’instal·larà a diferents 
barris de la ciutat ocupant em-
plaçaments que no disposen de 
mobiliari o substituint elements 
molt deteriorats que són irrecu-
perables. Els subministradors 
guanyadors del concurs públic 
han estat 4 empreses diferents 

Badalona estrenarà 
347 noves papereres i 
167 nous bancs

i l’import total de l’adjudica-
ció d’aquesta operació és de 
134.080,30€ (IVA inclòs). Ara, 
les empreses tenen un termini 
màxim d’entrega del material de 
30 dies després de la signatura. 
No obstant això, s’espera rebre 
els primers materials a mitjans de 
febrer i procedir immediatament a 
la seva instal·lació. Dins d’aquest 
paquet destaca la instal·lació de 

347 papereres, 167 bancs de di-
ferents models, 10 noves fonts i 
30 aixetes, un total de 329 pilo-
nes, 40 trams de baranes de dos 
metres, 10 aparcaments de bici-
cletes, 2 cistelles de bàsquet de 
carrer i una taula de ping-pong. 
D’altra banda, l’Ajuntament ha ad-
quirit 50 noves plaques de carrer 
i 50 pictogrames i altres elements 
auxiliars de senyalització.

OPINIÓ / ACTUALITAT
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L’entitat acompanyarà i donarà suport en l’estudi a joves 

Creu Roja del Barcelonès Nord, a 
través del Departament d’Estudis 
i Innovació Social, va dur a terme 
durant l’any 2013 un estudi sobre 
la joventut vulnerable a Espanya. 
Entre les dades que es van extreu-
re, resulten alarmants les xifres 
relacionades amb l’abandonament 
escolar prematur (joves d’entre 
18 i 24 anys que no han finalitzat 
l’educació post-obligatòria), i que 
en el cas del joves en dificultat 
social, se situava en el 72%, su-
perant, en més del doble, la mitja 
nacional (situada l’any 2013 en 
el 30%). Amb aquestes dades, la 

Creu Roja Barcelonès Nord enceta una campanya 
destinada als joves que volen estudiar

Creu Roja del Barcelonès Nord 
ha engegat un nou projecte per 
acompanyar i donar suport en l’es-
tudi a joves que volen retornar al 
sistema educatiu reglat. L’objectiu 
general de Joves per l’Èxit és el de 
promoure que aquells joves que 
han abandonat de forma prema-
tura el sistema educatiu retornin 
a la formació reglada i acompan-
yar-los en aquesta trajectòria. Per 
aconseguir-ho s’ofereix, d’una 
banda, orientació individualitzada 
a cada usuari segons el seu itine-
rari i interessos, així com tutories 
de seguiment per tal de valorar la La Creu Roja ha posat en marxa aquest nou projecte destinat a estudiants

seva evolució. D’altra banda, se’ls 
ofereix la oportunitat de poder as-
sistir un cop per setmana a l’aula 
d’estudi, on els alumnes rebran 
suport en la realització de deures, 
preparació d’exàmens, resolució 
de dubtes, així com reforç en tèc-
niques i hàbits d’estudi. La Creu 
Roja està buscant persones volun-
tàries, de Badalona o la comarca, 
que vulguin participar en el pro-
jecte donant suport als joves par-
ticipants, fent reforç i acompanya-
ment a l’aula. Si estàs interessat/
ada i tens disponibilitat de matins, 
pots trucar al telèfon 93 464 06 09.

Els badalonins van trucar 43.800 
trucades, durant el 2018, al te-
lèfon 112 d’emergències. Això 
representa un 8,2% de trucades 
realitzades des de tota Catalunya. 
Respecte el 2017, el nombre de 
trucades ha crescut en gairebé 
1.500 trucades, segons ha infor-
mat el telèfon d’emergències. Des 
del Barcelonès l’any passat es 
van fer 536.027 trucades al telè-
fon d’emergències 112, un 8,4% 
més que l’any 2017 (494.213  
trucades). La  majoria d’aquestes 
trucades van ser per motius de se-
guretat 227.160 (42,38%) davant 
les 201.984 fetes durant el 2017; 
per demanar assistència sani-
tària 160.327 (29,1%) davant les 
150.437 del 2017; 52.269 per mo-

43.800 trucades al 
112 des de Badalona 
durant l’any passat

tius de trànsit (9,75%) davant les 
49.718 de l’any 2017; i per incen-
dis 11.885 trucades (2,22%) da-
vant les 11.304 trucades del 2017. 
El Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalun-
ya CAT112, depenent del Depar-
tament d’Interior, va atendre l’any 
passat 2.879.633 trucades, mentre 
que l’any 2017 van ser 2.680.520 
trucades. Del total de trucades 
rebudes l’any 2018, 1.720.085 
van ser trucades operatives, que 
vol dir que van ser generades per 
una emergència i van activar algun 
tipus de recurs operatiu. Aquesta 
xifra significa un lleuger augment, 
del 7% respecte l’any anterior 
(l’any 2017, les trucades operati-
ves van ser 1.607.594).

Som Mobilitat aconsegueix el 
finançament del primer cotxe 
elèctric de lloguer
Som Mobilitat està ja preparant 
l’activació del seu servei de lloguer 
de vehicles elèctrics de propietat 
compartida a Badalona. Aquesta 
cooperativa pretén impulsar la mo-
bilitat sostenible (compartida i elèc-
trica) per tal de reduir el nombre de 
cotxes, el soroll i la contaminació 
als carrers, amb l’objectiu de tenir 
més espai públic per al vianant, 
evitar el canvi climàtic i millorar la 
salut de les persones. De moment, 

Som Mobilitat ja ha aconseguit el 
finançament per posar en marxa el 
primer vehicle compartit elèctric a 
Badalona. Aquests cotxes tenen 
una autonomia d’aproximadament 
240 km i en el preu del lloguer hi 
estan inclosos tots els conceptes: 
recàrrega de les bateries, assegu-
rances, aparcament,, neteges or-
dinàries, manteniments, cadiretes 
per a infants i els peatges gratuïts 
a les autopistes de la Generalitat. 

Som Mobilitat compta actualment 
amb més de 1.000 socis a tot Ca-
talunya que poden accedir a la in-
formació econòmica i social de la 
cooperativa i participar en la seva 
governança a través de les comis-
sions de treball, dels grups locals 
i de l’Assemblea General. Els socis 
poden llogar qualsevol dels cotxes 
de la cooperativa a través d’una 
aplicació de mòbil que permet re-
servar i fer-ne ús fàcilment.

Imatge d’un dels cotxes de Som Mobilitat

El 112 és el telèfon d’emergències
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Fins dimecres 20 de febrer es poden 
presentar les candidatures als premis 
Trencant Invisibilitats que cada any 
concedeix el Consell Municipal de la 
Dona. Aquests premis s’atorguen com a 
reconeixement a trajectòries vitals, so-
cials i professionals que ajudin a posar 
fi als models patriarcals de la societat, 
sigui de manera individual o col·lectiva. 

El pròxim divendres, 15 de febrer, l’es-
cola López Torrejón del carrer Roger de 
Flo, 115, acollirà la segona xocolatada 
solidària destinada a la investigació 
del càncer infantil. Els diners recaptats 
es destinaran íntegrament a projectes 
pioners en el diagnòstic i tractament 
del càncer infantil. La donació serà d’un 
euro i la xocolatada començarà a les 
17h. La festa té diversos col·laboradors 
que faran possible aquesta segona edi-
ció.

S’OBRE EL TERMINI PER PRESENTAR LES CANDIDATURES ALS PREMIS 
TRENCANT INVISIBILITATS

Els premis, que no tenen cap dotació 
econòmica, van néixer l’any 2003 de la 
mà per la Regidoria de la Dona i el Con-
sell Municipal de la Dona. El Consell 
és un òrgan consultiu i informatiu de 
l’Ajuntament que té l’objectiu d’asses-
sorar, redactar propostes i plans d’ac-
tuació en totes aquelles matèries que 
afectin la dona.

SEGONA XOCOLATADA SOLIDÀRIA PER LA INVESTIGACIÓ DEL CÀNCER 
INFANTIL

BREUS

Imatge d’arxiu de l’edició passada de la Fira Inicia’t

i programes oberts a tothom des de clubs 
i operadors nàutics, propostes locals i, 
evidentment, universals. D’altra banda, la 
marca “Inicia’t” serà present a la Fira de 
l’Ensenyament del 6 i 7 de març de Bada-
lona i en una conferència del cicle “Anar a 
Mar” el 21 de març que organitza Marina 
Badalona. Amb la ferma voluntat d’anar eli-
minant la idea errònia que l’acostament al 
mar és elitista, la Fira Inicia’t exposarà acti-
vitats, presentacions, programes i fórmules 
per rebatre els prejudicis sobre la pràctica 
de la nàutica.

La Fira de la Nàutica i els seus oficis cele-
brarà la seva quarta edició del divendres 5 
d’abril al dimarts 9 d’abril. Una fira que des-
prés de les seves tres primeres edicions ha 
decidit avançar la cita a principis d’abril per 
poder complir els seus objectius d’apropar 
i iniciar el màxim nombre de persones al 
mar, concretament, a la pràctica de la nàuti-
ca de proximitat en el seu cada vegada més 
ampli ventall de possibilitats. S’ha valorat 
avançar la fira també per presentar abans de 
la temporada, que marca l’inici de la Set-
mana Santa, les diferents cites esportives 

La Fira nàutica Inicia’t 
s’avançarà a principis d’abril
El Port de Badalona acollirà la quarta edició
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Per incrementar el rol actiu de les persones grans

Les corals dels casals de gent gran de Nova 
Lloreda, Can Mercader, Congrés, Les Veus 
de Sant Crist de Badalona i de La Platja de 
Sant Adrià, que forma part de la Unió de 
Corals de la Gent Gran de Badalona i Sant 
Adrià, van participar el passat dimarts, 5 de 
febrer, a l’Auditori de Barcelona, a ‘Canta 
Gran!’; un concert que agrupa les corals de 
gent gran de les ciutats de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona.
Aquest any el programa de l’audició esta-
va dedicat a la figura medieval del Comte 
Arnau i va fer un recorregut pel seu mite i 
la seva terrible llegenda tot donant veu als 
poetes més destacats que l’han forjada.
En aquesta cinquena edició, en la que hi 
ha participat Badalona, les corals han estat 
acompanyades per músics professionals 
com Adrià Aguilera, al piano, Edurne Vila, 
al violí, Marc Garcia, a la trompa, Guillem 
Prats, al contrabaix i Tànit Boni i Toni Vin-
yals, com a solistes en una cantata musica-
da per Albert Guinovart i amb la dramatúr-
gia de Joan Lluís Bozzo.

Quatre casals de gent gran 
actuen a l’Auditori de Barcelona

El projecte té la voluntat de fomentar els va-
lors musicals en la gent gran, com exercitar 
les capacitats cognitives, la memòria, el 

Aquest dissabte, 9 de febrer, a les 17 i 
a les 19 hores, el Círcol Catòlic obrirà 
el teló per rebre als personatges tele-
visius clàssics i actuals de la infància 
sota el tradicional ‘Cantajuegos: Viva 
los niños’. Un espectacle per a tota la 
família, on nens i nenes més petits i 
els pares i mares quedaran vocaba-
dats.
Personatges clàssics de Disney com 
Mickey Mouse, Minnie Mouse, l’ànec 
Donald o Pluto ballaran i cantaran 
acompanyats d’altres personatges de 
la infància del moment i del grup Ale-
gria. A més, com a sorpresa, un dels 
dinosaures de la saga de Jurassic 
Park envairà el teatre.
Les entrades es poden aconseguir 
fins a aquest divendres, dia 8, a tra-
vés del telèfon 649128629 i a les ta-
quilles del Circol fins a hora abans de 
l’inici de l’espectacle. Destacar que 
tots els infants menors d’un any po-
dran accedir de manera gratuïta.

sentit del ritme, l’atenció i les habilitats motrius 
alhora que permet potenciar la participació so-
cial, l’autonomia i l’autoestima.

Cantajuegos 
arriba al Círcol 
amb dues 
funcions

Durant l’any 2018 s’ha condonat el deute acumulat a les famílies en situació de 
vulnerabilitat i més de 21.000 llars han obtingut bonificacions en la factura

Conscients dels canvis socials 
que s’estan produint i de les difi-
cultats de moltes famílies, Aigües 
de Barcelona aplica, des de fa 
anys, mesures per ajudar a les 
persones que més pateixen. 
Iniciatives com el Fons de Solida-
ritat, que ja ha bonificat la factura 
de l’aigua a 24.000 famílies en 
situació de vulnerabilitat, la tarifa 
social o les bonificacions van en 
aquesta línia. A més, es garanteix 
l’aigua a qui no la pot pagar a tra-
vés dels convenis signats amb 22 
municipis de l’àrea metropolitana.

Des de 2012, a més de garantir 
l’aigua, Aigües de Barcelona dis-
posa d’un Fons de Solidaritat 
per ajudar a pagar el consum 
a les famílies amb dificultats. 
Normalment, en la factura que pa-
guem, s’hi sumen diferents con-
ceptes: el consum d’aigua impli-
ca el 34% del rebut, i la resta, el 
66%, són taxes i impostos de les 
administracions. El fons, que es 
gestiona en coordinació amb els 
serveis socials dels municipis de 
l’àrea metropolitana proveïts per 
Aigües de Barcelona, es fa càrrec 
de l’import del rebut corresponent 
al consum i ja ha bonificat la 
factura de l’aigua a 24.000 
famílies en situació de vulnera-
bilitat.

Condonació del deute acumu-
lat 
Seguint amb la seva línia d’ajuts a 
les persones en situació de vulne-
rabilitat, aquest 2018 Aigües de 
Barcelona va condonar el deu-
te del consum d’aigua de re-
buts endarrerits. Es tracta dels 

imports que aquestes famílies van 
acumular des que van deixar de 
pagar fins que els serveis socials 
del seu ajuntament les van decla-
rar en situació de vulnerabilitat i, 
per tant, van entrar a formar part 
del Fons de Solidaritat d’Aigües 
de Barcelona.

A aquestes mesures cal afegir la 
tarifa social, que suposa una 
reducció del 25% de l’import 
de servei de l’aigua sobre la 
tarifa domèstica i s’aplica des 
de l’1 de gener de 2014. S’hi poden 
acollir persones en atur, jubilades, 
vídues, que perceben una pensió 
mínima contributiva per incapa-

citat permanent, perceptores dels 
fons de la prestació econòmica de 
la renda mínima d’inserció (RMI) 
i perceptores del fons de la Llei 
d’integració social del minusvàlid 
(LISMI), entre d’altres.

Bonificacions per a més de 
21.000 famílies 
També s’han introduït bonifica-
cions per a les llars amb més de 3 
persones. Tots els habitatges que 
acreditin que hi conviuen 4 perso-
nes o més poden sol·licitar la bo-
nificació per a més de 3 persones, 
consistent en l’ampliació de trams 
de la tarifa de l’aigua i del cànon 
de l’aigua. 

Un altre col·lectiu que pot sol·li-
citar la bonificació per a amplia-
ció de trams són les llars amb 
persones amb grau de disminu-
ció. D’aquesta manera, cada per-
sona amb un grau de disminució 
superior al 75% o amb un nivell 
III de dependència reconegut 
per resolució de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials 
computa com a dues persones a 
efectes de considerar l’ampliació 
de trams. L’any 2018 més de 
21.000 famílies s’han acollit 
a aquesta bonificació, que 
suposa un estalvi de 56 € 
anuals de mitjana per a cada 
llar. 

Aigües de Barcelona ha bonificat 
la factura de l’aigua a més de 24.000 
famílies vulnerables 
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Obertes 
les inscripcions per 
participar en la 37a Rua 
de Carnestoltes

En el marc de les Festes de Maig, el 
Parc de Can Solei i Ca l’Arnús acull 
la Festa del Dibuix, un esdeveniment 
únic a ciutat i oberta a la participació 
de tots els badalonins i les badalo-
nines.
Un matí festiu on s’ofereixen tallers 
i experiències per gaudir de la crea-
tivitat enmig la natura, i que aplega 
públic adult i famílies. La Festa del 
Dibuix és un projecte de creació 
col·lectiva que any rere any s’orga-
nitza i es construeix amb la gent que 

La Festa del Dibuix fa una crida 
a la ciutadania per formar part de l’edició 2019

s’hi implica de manera voluntària.
Com qualsevol altre esdeveniment 
de característiques similars, la ce-
lebració d’aquesta festa al mes de 
maig és la punta de l’iceberg i la 
culminació d’un procés de treball 
que comença molts mesos abans. 
Per aquest motiu, l’associació Festa 
del Dibuix fa una crida a tota la ciu-
tadania de Badalona que vulgui for-
mar part de la festa d’aquesta edició 
2019, a implicar-se en la seva rea-
lització. Artistes, gestors culturals, 
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Centenars de comparses reco-
rreran els carrers de Llefià el 2 
de març
La Comissió de Carnestoltes de 
Badalona, conjuntament amb la 
Comissió de Cultura de Llefià, la 
Comissió de Festes de Badalona i 
l’Ajuntament de Badalona ja es pre-
para per tenir enllestida la Rua de 
Carnestoltes, que enguany arriba a 
la 37a edició.
El dissabte 2 de març, a partir de 
les 5 de la tarda, la rua arrencar+a 
davant de l’edifici de Torre Mena, al 
barri de Sant Antoni de Llefià, on tot 
seguit recorrerà el carrer de Pérez 
Galdós, la ronda de Sant Antoni i 
les avingudes de Doctor Bassols i 
Marquès de Sant Mori, fins a arribar 
a la plaça Trafalgar, on es lliuraran 
els premis individuals, grupals i la 
tradicional màscara.
Pel que fa a les inscripcions ja estan 
obertes a través del web www.llefia.
org o presencialment als centres 
cívics de la ciutat i es tancaran el 

La màgia ha arribat a Badalona i 
ho fa per quedar-se durant les pro-
peres setmanes amb la dinovena 
edició del Festival Internacional de 
Màgia, Memorial Li Chang. Aquest 
dissabte, 9 de febrer, a les 21h, el 
Teatre Principal acollirà la primera 
gala oficial del certamen dedicada 
a l’humor. L’actriu catalana Yolanda 
Ramos presentarà la vetllada que 
tindrà la participació dels mags Ge-
rard Borrell i Pere Rafart. Borrell, es 
un showman al més pur estil de Las 
Vegas on la comèdia, la sorpresa i 
l’engany van de la mà, i d’en Pere 
Rafart que, amb la seva màgia més 
propera, segur que no deixarà ningú 
indiferent amb la seva participació. 
D’altra banda, aquest mateix dissab-
te 9 de febrer, tres joves badalonins 
han preparat un espectacle de màgia 
que porta per nom “Magikart”. Els 
mags badalonins Guillem Bautista, 
Álvaro Cortes i Alouette han orga-
nitzat aquest espectacle màgic, que 
tindrà doble sessió, a les 17:30h i a 
les 19:30h. L’espectacle tindrà lloc a 
la Badalonense, al carrer Sant Anàs-
tasi, 14. D’altra banda, la propera 
setmana trobareu espectacles de 
màgia a dues biblioteques de la ciu-
tat. El dia 12 de febrer, a les 17:30h, 
a la Biblioteca Canyadó Casagemes 

pròxim dijous 28 de febrer.
La Rua de Carnestoltes està oberta a 
tota la ciutadania i poden participar 
tant comparses adultes o infantils, 
a partir de tres persones, com pa-
relles i individuals, en el qual tots 
els inscrits podran optar a rebre un 
dels deu premis que la comissió 
entregarà un cop finalitzada la rua. 
Els premis valoraran les comparses 
i les disfresses més treballades, di-
vertides i originals. Destacar que la 
millor comparsa rebrà la mascara 
de Carnestoltes, una escultura del 
Cercle Artístic de l’any 1993, que 
s’entrega anualment a l’entitat guan-
yadora.
 
Concurs de fotografia
Per als fotògrafs, sigui amb càmera 
o mòbil, també poden participar en 
un concurs, en el qual tots els parti-
cipants optaran a un premi que serà 
entregat durant la Calçotada de Lle-
fià a la plaça Trafalgar, com així s’ex-
posaran totes les imatges rebudes.

Joan Argenté amb l’espectacle de la 
maga Joana Andreu. El dia 14 de 
febrer, a les 18h, el mag badaloní 
Enric Magoo actuarà a la Biblioteca 
de Can Casacuberta.

La màgia a tots els racons de 
Badalona
El Festival Internacional de Màgia de 
Badalona també ofereix la possibili-

periodistes, experts en logística i to-
thom que tingui motivació i ganes de 
treballar serà benvingut a formar-ne 
part.
Tant persones individuals com 
col·lectius poden presentar les seves 
propostes artístiques,  abans del 25 
de febrer, formar part de l’organitza-
ció o fer de voluntari a través de l’en-
llaç que trobaran a la pàgina www.
facebook.com/FestadelDibuix o 
enviant un correu a festadeldibuix@
gmail.com

L’actriu Yolanda Ramos presentarà l’acte

El Festival Li Chang arrenca 
amb una gala que barreja 
l’humor i la màgia

tat de participar en diverses activi-
tats organitzades en diversos punts 
de la ciutat amb la intenció d’omplir 
de màgia els seus carrers. El Festival 
també organitza espectacles de mà-
gia en varies biblioteques i centres 
cívics de la ciutat, així com diversos 
tallers per a nens de 6 a 12 anys i 
el taller de formació Màgia i il·lusio-
nisme per a mestres i educadors.

El mag Gerard Borell actuarà dissabte a Badalona
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LA PRÈVIA 20a Jornada ACB. Pavelló Olímpic, diumenge 10 de febrer a les 19.30h

Fer-se fort a casa, pensant en els “playoffs”

LÓPEZ -AROSTEGUI

NICO LAPROVITTOLA

ALBERT VENTURA

MARKO TODOROVIC LUKE HARANGODY

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

TECNYCONTA ZARAGOZA 
Entrenador: Porfi Fisac 

STAN OKOYE

FABIO SANTANA

R. SEIBUTIS

FRAN VÁZQUEZ NEMANJA RADOVIC

El partit de la primera volta va ser un malson i l’equip se’n vol rescabalar.  / Basket Zaragoza

La Penya torna a l’Olímpic amb l’objectiu de 
recuperar les bones sensacions després de 
la derrota a Andorra. El rival, a més, és un 
dels que amenaça la posició de privilegi dels 
badalonins en la zona de “playoff”. El Tecny-
conta és desè (10-9), amb una victòria men-
ys que els verd-i-negres (11-8), i per aquest 
motiu sumar el triomf és vital per poder con-
tinuar entre els vuit millors. Sobretot tenint 
en compte que el “basket-average” amb els 
aragonesos està virtualment perdut, després 
del daltabaix del partit de la primera volta 
(112-66). Cal esborrar aquell mal dia i la mi-
llor manera seria sumant la dotzena victòria 
de la temporada just abans de jugar la Copa. 
La Penya afronta el matx amb el handicap 
de la greu lesió de Dawson i els problemes 
físics que arrossega Dakota Mathias. Lapro-
vittola i Todorovic hauran d’agafar el timó 
com a líders i tot l’equip haurà d’intentar mi-
nimitzar les absències. L’argentí està en un 

moment dolç i és el màxim anotador (15,7 
punts) i el millor passador (6,6 assistències 
per partit) de la lliga, mentre que el monte-
negrí, quan ha aparcat els problemes físics, 
està demostrant la seva classe (13,1 de va-
loració). 

Partit 100 de Carles Duran a l’ACB 
Els precedents afavoreixen la Penya, que ha 
guanyat 8 dels 9 enfrontaments a l’Olímpic 
contra el Saragossa. L’últim triomf ara-
gonès, a més, cal buscar-lo en la temporada 
2012/2013 (59-71). Compte, però, perquè 
els de Porfi Fisac venen amb bona dinàmica, 
amb dos triomfs seguits. En el darrer partit 
van tenir la baixa del base Bo McCalebb, 
però confien a poder recuperar-lo. El matx 
serà especial pel tècnic Carles Duran, que 
dirigirà el seu partit 100 a la Lliga Endesa. 
A més, aquest dijous va fer un any que el 
tècnic va fitxar per la Penya

Albicy (12), Diagne (8), Shurna (20), Walker 
(13), Ennis (15) -cinc inicial-, Luz (3), Stevic 
(7), Jelinek (-), Upshaw (11), Vitali (10) i Jero-
me Jordan (3). 

Des que l’Andorra va tornar a l’ACB, l’any 
2014, la Penya no ha estat capaç de guanyar 
a la pista del conjunt andorrà i la història es 
va tornar a repetir aquesta temporada (102-
89). El Divina Joventut no va estar al nivell 
dels darrers partits, especialment en l’apartat 
defensiu, i ho va pagar amb la vuitena derrota 
del curs. 
Els 102 punts encaixats, 35 d’ells en un tercer 
quart que va resultar letal, ho diuen tot del 
mal dia al darrere dels homes de Carles Du-
ran, que van fer la sensació d’arribar sempre 
tard en les accions defensives. Això va donar 
ales a l’Andorra, que va clavar 13/24 triples i 
es va fer un  fart d’anotar bàsquets fàcils. A 

89

DIVINA JOVENTUT 

Morgan (11), Laprovittola (19), Todorovic (10), 
Ventura (10), Mathias (13) -cinc inicial-, Dimitri-
jevic (-), López-Arostegui (4), Delía (13), Nogués 
(-) i Harangody (9).  

102

MORABANC ANDORRA

Defensivament la Penya no va estar al seu nivell habitual

Un fluix tercer quart
allarga la mala ratxa a Andorra

banda de la via d’aigua defensiva, la Penya 
tampoc va acabar de rutllar en atac, especial-
ment en el perímetre (7/23 triples). Lapro-
vittola, un cop més, va acabar amb grans 
números (19 punts i 10 assistències), però 
tampoc va acabar de girar rodó en un partit 
on la Penya es va encallar davant de l’alt ni-
vell físic imposat pels andorrans, amb certa 
permissivitat arbitral. Fins al descans hi va 
haver opcions (43-39), però tot se’n va anar 
en orris en el tercer quart, amb els 35 punts 
encaixats. Tres triples seguits d’Andrew Albi-
cy, un de Vitali i una tècnica per protestar de 
Todorovic van trencar el partit i la Penya va 
arribar a perdre de 23 punts.  

Propera jornada

 Barça Lassa - Montakit Fuenla

 València Basket  -  Monbus Obradoiro

 Unicaja -  BAXI Manresa

 Divina Joventut -  Tecnyconta S.

  Iberostar Tenerife  -  San Pablo Burgos

 Movistar Estudiantes -  Morabanc Andorra

 C. Candelas Breogán  - UCAM Múrcia  

 Real Madrid  - Kirolbet Baskonia 

 Herbalife G. Canària - Delteco GBC

Tecnyconta S.- C. Candelas Breogán              83-69

Iberostar Tenerife - Barça Lassa         63-57

Montakit Fuenla - Movistar Est.      93-92

Monbus Obradoiro- UCAM Múrcia 91-79

Morabanc Andorra - Divina Joventut 102-89   

Herbalife G. Canària - K. Baskonia   83-101

San Pablo Burgos -  Delteco GBC           96-73

Unicaja  - Real Madrid    103-102

BAXI Manresa  - València Basket  75-66

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

 1 Barça Lassa 16 3
 2  Kirolbet Baskonia 14 5
 3 Real Madrid 14 5
 4  Iberostar Tenerife 12 7
 5  Unicaja 12 7
 6  València Basket 12 7
 7  BAXI Manresa 11 8
   8     Divina Joventut 11 8

 9  Morabanc Andorra 10 9
10    Tecnyconta Saragossa 10 9
 11    Monbus Obradoiro 8 11
 12    San Pablo Burgos 7 12
 13    Movistar Estudiantes 7 12
14  Montakit Fuenlabrada 7 12
 15    Herbalife G. Canària                  6            13
 16    C. Candelas Breogán                  6            13
17  UCAM Múrcia 5 14

 18    Delteco GBC           3          16

Classificació
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SUPERMANAGER

1- Laprovittola, Campazzo, Corey,    
    Fisher.
2- Beirán, Jaime, Gentile, Brizuela.
3- Dubjlevic, Iverson, Balvin, 
    Todorovic

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA 
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES 

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

T’apuntes a la lliga?

LLIGA

Equip  del Diari Jornada 19 
1º  Benvinguts a l’Infern Lemita Lemita (Badalona)  248,00
2º  HALCON MILENARIO dragonalex (Mollet)  237,20
3º  Penya Carri Lemita Campió 2006-08-14 Lemita (Badalona)  236,00
...............................................................................................................
4º  DiarideBadalona DiarideBadalona  233,80 

Lliga (general)
1º  LeBron belito32 (Badalona)  3.200,60
2º  YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma)  3.082,80
3º  Joventut roger02 (Mollet)  3.027,60
..................................................................................................................
33ºDiarideBadalona DiarideBadalona  2.831,40

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

“El pitjor contratemps”
En un any de bons resultats i estabilitat 
econòmica, la Penya s’ha trobat amb una 
adversitat que feia temps que no afrontava: 
les lesions. L’últim a caure ha estat Shawn 
Dawson, una peça clau en els esquemes 
de Carles Duran, que haurà de passar pel 
quiròfan després de trencar-se els lliga-
ments creuats anteriors del genoll dret. El 
calvari de lesions ha estat una constant: pri-
mer, el frustrat fitxatge de Quincy Miller, que 
no es va recuperar de la seva lesió a temps. 
Després, l’esquinç de turmell de Dakota Ma-
thias, que el va tenir 6 setmanes fora i del 
qual encara n’arrossega molèsties. El se-

güent va ser Simon Birgander, que es perdrà 
tota la temporada per problemes al genoll.
Per si no n’hi hagués prou, els jugadors 
vinculats tampoc se n’han salvat d’aquesta 
plaga: Pol Molins es va trencar els creuats a 
la primera jornada de Leb Or, Arturs Zagars 
va ser operat del turmell dret i tan sols ha 
disputat 2 partits amb el Prat, Terrence Bies-
haar no juga des de fa 14 jornades, i Manel 
Signes també va patir una lesió de LCA. Tot 
plegat, un terrible contratemps per un club 
que ha hagut de treballar molt (en tots els 
àmbits) per tal de recuperar sensacions i 
reenganxar a l’afició.

Joieria · Rellotgeria
Guifré, 82 · 93 397 71 56

Serà un dia inoblidable!

DISPOSEM DE TALLER DE JOIERIA I DE REPARACIÓ 
DE TOTES LES MARQUES DE RELLOTGES

-GARANTIA DE QUALITAT-
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Adrià Arbués
Doctorant (UPF) en Intel·ligència Artificial aplicada al Bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

L’israelià estarà uns vuit mesos de baixa i el club busca en el mercat un possible recanvi

En un principi semblava un esquinç 
que el tindria uns deu dies de baixa i 
que li permetria poder arribar a temps 
per a la Copa del Rei. Malauradament, 
però, la lesió al genoll dret de Shawn 
Dawson és molt més greu del que 
s’havia apuntat inicialment i el pas 
pel quiròfan farà que es perdi el que 
queda de temporada. L’aler israelià, 
que es va lesionar en el partit contra 
l’Herbalife Gran Canària, té afectat el 
lligament creuat anterior i el període 
de baixa serà aproximadament d’uns 
8 mesos. Un cop dur per a una Penya 
que perd un dels seus pilars de cara a 
la segona meitat del campionat. 
Dawson (11,7 punts, 4,2 rebots i 
10,2 de valoració per partit a la lliga 
ACB) estava formant una tripleta de 
luxe amb Nico Laprovittola i Marko 
Todorovic i la seva baixa suposa un 
contratemps molt important per a Car-
les Duran, que perd pólvora ofensiva i 
també un jugador que ajuda molt en 

Sense Shawn Dawson
el que queda de temporada

el rebot.  Un revés inesperat en una tem-
porada que està sent espectacular, amb 
l’equip classificat per a la Copa i en zona 
de “play-off”. Davant d’aquest entrebanc, 
la resta de la plantilla haurà de fer un pas 
endavant. El club, de tota manera, té la 
porta oberta per fitxar un reforç si apareix 
una bona opció al mercat, com ja va fer en 
el cas de Simon Birgander, també lesio-
nat de llarga durada, incorporant l’argentí 
Marcos Delía. 

Dakota Mathias, amb molèsties
A banda de la lesió de Dawson, un altre 
maldecap és l’estat físic de Dakota Ma-
thias. L’escorta nord-americà, que ja va 
estar dos mesos de baixa per un esquinç 
al turmell, segueix amb molèsties i aquest 
dijous, a l’hora de tancar aquesta edició, 
se li estaven fent noves proves. El jugador 
no ha acabat de retrobar les bones sensa-
cions des que va tornar de la lesió i això 
ha afectat el seu rendiment, força irregular 
en els darrers partits.  Dawson estava fent una molt bona temporada. / David Grau -CJB

L’afició ha de ser clau. / David Grau - CJB

accedir al portal de venda del Club. D’altra 
banda, per motius de seguretat i atenent als 
requeriments de la Llei de l’Esport, a partir 
d’aquest cap de setmana tots els menors de 
7 anys que vulguin entrar de franc a l’Olím-
pic hauran de recollir la seva entrada a la 
taquilla d’invitacions abans del partit. Per 
fer-ho, caldrà que vagin acompanyats d’un 
adult i presentar la documentació (DNI, 
passaport, llibre de família...) que acrediti 
que l’infant és menor de 7 anys.

Un dels reptes pendents de la temporada, 
tot i la bona marxa de l’equip, és aconseguir 
una major presència de públic a l’Olímpic. 
Per aconseguir-ho el club està posant en 
marxa diverses iniciatives i aquest diumen-
ge celebra el Dia del Soci, en la visita del 
Tecnyconta Saragossa a l’Olímpic. Tots els 
abonats poden convidar un amic o familiar 
a veure el matx contra el conjunt aragonès. 
L’entrada addicional s’ha de descarregar 
i portar impresa al partit. Per a fer-ho, cal 

Aquest diumenge, 
Dia del Soci a l’Olímpic
Cada abonat pot convidar un amic o familiar

punts, va ser el màxim anotador del conjunt 
de Marc Calderón, on també va destacar 
Aleix Haro, amb 16, i Kriss Helmanis, clau 
amb dos triples en el temps extra. Molt més 
contundent va ser el triomf del Cadet A que 
entrena David Jimeno, que va tombar el 
Barça per 52-75 i també encapçala la clas-
sificació (4-0) del Campionat de Catalunya 
Preferent. Guillem Vázquez, amb 21 punts, 
va ser el màxim anotador.  

Doble victòria del bàsquet base verd-i-
negre al camp del Barça el passat cap de 
setmana. En el Campionat de Catalunya 
Júnior Preferent, la Penya es va imposar 
als blaugrana per un sol punt (91-92) i 
encapçala la classificació invicta (4-0), per 
davant del Barça, el Manresa i l’Hospitalet, 
tots tres amb 3-1. El matx es va resoldre en 
la pròrroga, després que els 40 minuts van 
acabar amb empat a 81. Vinicius, amb 22 

El Júnior i el Cadet A 
guanyen a la pista
del Barça Lassa
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Ja fa més d’una setmana que Achille Emana viu i treballa a Badalona. Mentre l’afició escapulada l’espera damunt 
la gespa, ell mira de posar-se en forma i de solucionar els problemes burocràtics que han impedit la tramitació de 
la seva llicència federativa.

- Deu tenir moltes ganes de tornar a 
jugar.
- Si, ja fa molts mesos que no ho faig. Des-
prés de tornar de l’Índia, al final de la tem-
porada passada, vaig fer uns dies de vacan-
ces i, tot seguit, vaig mirar de tractar-me el 
genoll, que el tenia lesionat. No volia tornar 
a jugar sense recuperar-me del tot, per això 
vaig preferir parar.

- Ja coneix el club i els seus nous 
companys. Què li semblen?
- El Badalona és un bon club, amb juga-
dors joves i amb jugadors experimentats. 
Estic molt content de poder tornar al futbol 
espanyol. M’és igual si és a segona B, l’im-
portant és que pugui gaudir jugant.

- Com és que un futbolista amb la seva 
trajectòria decideix, amb 36 anys, ju-
gar en un equip de segona B?
- Pel plaer de jugar a futbol. Ja tinc la vida 
solucionada, ara només vull gaudir. Tinc 
més ganes que mai. No vull criticar a ningú 
però, de vegades, em sorprenc del nivell 
d’alguns jugadors de primera i segona di-
visió. Diumenge passat, quan vaig veure 
els nanos del Badalona vaig pensar: “n’hi 
ha que tenen més nivell que a primera.” He 
vingut a gaudir aquests tres mesos, fins al 
final de la temporada. Després, ja veurem 
què passarà.

- Morales, que té 42 anys i sembla que 
en tingui 25, diu que manté la il·lusió 
perquè juga cada partit com si fos 
l’últim.
- Clar! És que l’experiència et fa disfrutar 

Achille Emaná: “No m’importa liderar l’equip, 
sempre que la resta no es relaxi”

Restaurant 
DEVESA

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

PRECIO POR PERSONA 
32,75€ + 10% IVA

MENU ESPECIAL GRUPOS
Calçotada clásica mínimo 2 personas:

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

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

• PAN TOSTADO CON TOMATE 
• PEQUEÑO APERITIVO

• CALÇOTS EN SU SALSA
  (pueden comer todos los calçots 

   que quieran)

PARRILLADA DE CARNE
• POLLO

• BUTIFARRA NEGRA 
• BUTIFARRA PAYÉS

• LOMO 
• CORDERO 

• GUARNICIÓN: JUDÍAS DEL 
VALLÉS 

• ALL I OLI

POSTRE
• CREMA CATALANA ó

• MACEDONIA
• CAFÉ – LICOR

BODEGA
• VINO TINTO SELECTO 

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

• AGUA MINERAL 
• CERVEZAS NO INCLUIDAS

Foto: Eloy Molina

del futbol d’una altra manera. Els joves han 
d’aprendre de Morales. Jo no deixaré el fut-
bol fins el dia que em desperti i el cap em 
digui: “continua dormint.”

- Ha pogut conèixer la ciutat?
- Encara no. Només els voltants de l’hotel. 
No sóc de sortir gaire.

- I això que es diuen algunes coses de 
vostè...
- N’hi ha que parlen sense coneixement. 
Li asseguro que no m’agrada tant la festa. 
M’hauria agradat poder sortir més, però tinc 
uns objectius i hi ha la meva família. A més, 
ara mateix em dec a un club. Sóc molt pro-
fessional, sempre ho he estat.

- Què li va semblar el partit del diu-
menge?
- Em va estranyar que el Cornellà fos el 
segon classificat i que nosaltres estiguem 
lluitant per no baixar. La diferència va ser 
molt gran a favor nostre. Per sort vam guan-
yar, perquè també ho van fer molts dels 
equips que competeixen amb nosaltres per 
sortir de baix.

- On creu que pot encaixar en aquest 
equip?
- Sóc polivalent, però jugo habitualment 
com a migcampista ofensiu. En tot cas, 
l’entrenador decidirà.

- El Badalona ha apostat per vostè en 
un moment molt delicat. Sent que ha 
de tenir un pes especial en l’equip?
- Tots els jugadors de la plantilla tenim la 

nostra responsabilitat. A mi no em molesta 
posar-me l’equip a l’esquena, però sempre 
que la resta no es relaxi. Si haig d’entomar el 
lideratge de l’equip, ho faré, com he fet en al-
tres llocs, però necessitaré que m’ho diguin.

- Normalment, el lideratge es guanya 
de forma natural.
- Si, però cal que els altres ho acceptin. No 
vull assumir cap responsabilitat sense que 

LA PRÈVIA 24a Jornada. Diumenge, 10 de febrer. Ciutat esportiva de Bunyol. 12 hores.

Que no s’aturin

AT. LLEVANT CF BADALONA
POSICIÓ 14è

12 Partits fora G 2  E 5  P 5
Gols a fora Marcats 7 Rebuts 7

Entrenador Juanjo Garcia.

POSICIÓ 12è
11 Partits a casa G 4  E 6  P 1

Gols a casa Marcats 12  Rebuts 6
Entrenador Luis Garcia Tevenet.

Foto: Eloy Molina.

Després de recuperar el somriure amb la 
victòria aconseguida davant el Cornellà, el 
Badalona visitarà, aquest diumenge al mig-
dia, el filial del Llevant, que es troba la zona 
mitjana de la taula. El canvi a la banqueta ha 
suposat també un canvi d’imatge en l’equip 
escapulat que, contra el segon classificat, va 
disputar el millor partit de la temporada. En 
defensa, sòlids com sempre i en atac, més 
dinàmics i agosarats que mai, els jugadors 
de Juanjo Garcia van demostrar a la seva 

gent que poden oferir molt més del que, 
fins ara, han ofert. El tècnic assegura que, 
contra el conjunt granota, mirarà de donar 
continuïtat a aquesta idea de joc: “el camp 
on jugarem afavoreix una mena de partit 
com el que vam fer l’altre dia.” De l’Atlètic 
Llevant, Garcia destaca que és “un filial amb 
jugadors experimentats, que vol jugar a fut-
bol, que s’ha reforçat en el mercat d’hivern i 
que es troba en un lloc còmode de la clas-
sificació.” Finalment, l’entrenador del Bada-

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

El racó de’n Saisólona sentencia que, a la ciutat esportiva de 
Bunyol, el seu equip ha d’anar a buscar, tant 
si com no, la victòria: “En la nostra situació 
no podem fer res més que anar a guanyar.” 
Per bé que Moyano i Natalio arrosseguen 
alguns problemes físics, tota la plantilla 
escapulada estarà disponible per a aquest 
partit, amb l’excepció d’Achille Emaná que, 
a més d’esperar la documentació per poder 
tramitar la seva fitxa federativa, encara no es 
troba al cent per cent.

Brots verds
El futbol, en el fons, és com la borsa: 
dinàmiques positives que es tornen nega-
tives. O al contrari. Diumenge, el Bada-
lona va fer un bon partit i va aconseguir 
tres punts molt importants per fugir de la 
zona conflictiva de la classificació. Ara el 
que toca és tenir continuïtat. Segur que 
l’equip ha agafat molta moral, cal reflec-
tir-ho damunt la gespa. I una altra qüestió 
que cal tenir en compte és l’aportació dels 
reforços d’hivern, en particular d’Emaná. 
El camerunès arriba amb molta anomena-
da, però l’haurà de confirmar. Tot plegat 
ha fet pujar l’optimisme dels badalonistes. 
La classificació és molt igualada, però la 
imatge davant del Cornella va ser bona. 
Els brots verds han aparegut, ara cal se-
guir cotitzant a l’alça.
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BADALONA  -  CORNELLÀ

Badalona: Morales; Albarrán, Robusté, Moya-
no (Estellés, 64’), Valentín; Nana; Robert Simón 
(Escudero, 85’), Boniquet, Iván Agudo, Moha 
(Ángel Sánchez, 76’); Natalio.

Cornellà: Ramon, Román (Xiker, 66’), Pujol 
(Manucho, 80’), Goldar, Borja, Fall, Jaume 
(Uche, 72’), Pep Caballé, Esteve, Leo i Gaspar.

Gol: 1-0, Robert Simón (72’).

Àrbitre: Alemán Pérez (col·legi de Las Pal-
mas). T.G: Román, Albarrán, Pujol, Esteve i 
Valentín.

Públic: 892 espectadors a l’Estadi.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Vila-real B 43 36 23
 2. At. Balears 40 34 24
 3. Cornellà 39 30 18
 4. Lleida 38 33 26
 5. Hércules 38 22 18
 6. Barcelona B 35 29 20
 7. Olot 33 23 19
 8. Espanyol B 32 33 28
 9. Ebro 31 21 22
 10. Ejea 30 22 25
 11. Sabadell 30 25 32
 12. At. Llevant 29 24 23
13. Peralada 27 24 25
 14. Badalona 26 19 23
 15. Alcoià 26 18 24
 16. Conquense 23 19 29
 17. Ontinyent 23 17 27
 18. Teruel 23 17 31
 19. Castelló 22 18 21
 20. València B 21 28 34

Resultats Jornada 23

 Badalona 1 - Cornellà 0
 València B 0 -  At. Llevant 1
 Ejea 2 -  Ontinyent1
 Peralada 2 -  Barcelona B 0
 Sabadell 0 -  At. Balears 0
 Olot 2 - Conquense 0
 Lleida 0   -  Teruel 2
 Alcoià 2   -  Vila-real B 2
 Castelló 1 -  Espanyol B 2
 Hércules 2 -  Ebro 3

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

Propera Jornada 

Trofeu Joan Saisó 
Al màxim golejador del  
CF Badalona en la lliga
• Amb 4 gols Natalio.
• Amb 3 gols Chacopino, Robert Si-
món, Iván Agudo (1 de penal) i Albarrán 
(3 de penal).
• Amb 1 gol Boniquet, Santi Magallán 
i Aly.
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em sigui donada.

- Ha pogut parlar amb el seu germà 
Stepháne després de la greu lesió que 
va patir en els lligaments creuats?
- Si, és una pena. Fa un any i mig que no 
ens veiem i l’estimo molt. Mai no hem jugat 
en contra i ho hauríem fet, possiblement, en 
el Badalona –Hércules del 10 de març. Una 
pena.
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Després de dos partits, els resultats i el joc de l’equip avalen Juanjo Garcia

D’entrada, l’aposta de la junta directiva de 
Miguel Ángel Sánchez per a la banqueta 
del CF Badalona, després de l’acomiada-
ment de Ramon Maria Calderé, ha estat un 
home de la casa, Juanjo Garcia. El director 
esportiu de la Fundació Futbol Badalona, 
sense experiència a segona B, ha assumit 
el càrrec carregat d’energia i disposat a fer 
un gir a la dinàmica negativa que havia por-
tat l’equip a l’abisme dels últims llocs de la 
taula. Tot i ser un nouvingut en la catego-
ria, Garcia ha entrat en el vestidor escapu-
lat amb mà ferma i les idees clares, amb 
el verb competir a la boca i un missatge 
molt clar: “només vosaltres, els jugadors, 
ens podeu treure d’aquí.” I, de moment, 
els resultats li estan donant la raó. A Terol, 
va saber adaptar-se a un terreny inhòspit 
per al futbol de combinació i va arrencar 
un empat sense gols davant d’un equip 
que, set dies després, guanyava al Camp 
d’Esports de Lleida. Contra el Cornellà, a 
l’Estadi, el seu Badalona va vèncer i va con-
vèncer, en el millor partit de la temporada. 

Marge de confiança

Foto: Eloy Molina

Una victòria que fa tota la pinta de ser un 
punt d’inflexió.
El Badalona continua sent un equip amb 
mancances, sobretot a dins de l’àrea, però 
ja és una altra cosa. Queda molt camí, però 
s’ha fet el primer pas. A la gespa, a la gra-
deria i a la llotja, han tornat els somriures. 
Aquest Badalona de Juanjo Garcia mereix 
un marge de confiança.

El Seagull torna a superar el Pallejà 
i manté la primera posició (2-1)
Els gols de Sara Serna i Pilar Garrote es tradueixen en tres punts

La mínima diferència de gols entre Seagull 
i Zargoza juga a favor de les blaves i manté 
les badalonines al capdavant de la classi-
ficació. El conjunt aragonès i les ‘gavines’ 
empaten a quasi tot: 14 victòries, 2 empats, 
1 derrota i 35 gols a favor. Ara bé, el conjunt 
de Jordi Ferrón ha encaixat un gol menys 
que el seu principal perseguidor i això man-
té el Seagull primer a la taula. Compte amb 
l’’average’, no sigui clau a final de tempo-
rada!
Capítol d’estadístiques a un costat, el Sea-
gull va sumar davant el Pallejà la tercera 
victòria seguida, tot i que no va ser un matx 
plàcid. Malgrat que les locals van dominar 
el joc, les del Baix Llobregat van oferir una 
bona imatge, que ni de bon tros reflecteix la 
posició de les roig-i-negre a la taula classi-
ficatòria (penúltimes). Tot i desenvolupar-se 
un primer temps equilibrat, però amb ini-
ciativa local, el marcador no es va alterar 

fins al segon temps. La sabadellenca Sara 
Serna va avançar el Seagull a la represa i 
Pilar Garrote va augmentar la diferència al 
minut 63. Tot i això, Carla Farré va ficar el 
Pallejà al partit quan faltaven 7 minuts per 
la cloenda. Els nervis, però, no van alterar 
més el marcador.
“És difícil guanyar qualsevol partit i estar 
sempre a dalt, però hem fet mèrits. El resul-
tat hauria pogut ser més ampli, tot i que el 
Pallejà ha estat un gran rival i té una dinà-
mica molt diferent de la que portava abans”, 
assegura Ferrón.
Aquest cap de setmana, la competició tindrà 
uns dies de descans i no tornarà fins al cap 
de setmana del 17 de febrer, quan el Sea-
gull es desplaçarà a terres lleidatanes per 
enfrontar-se a l’AEM. Per no perdre el ritme, 
les ‘gavines’ jugaran diumenge un amistós 
a l’Estadi (12.30h) davant el Red Angels 
Coreà. Foto: X. García

Bazurto ressuscita el Young Talent; 
la ‘Llefi’ cau al Nou Sardenya
Els de Badalona Sud no guanyaven a casa des de la jornada 8 (20 d’octubre)

La fotografia que il·lustra aquesta notícia no 
necessita cap descripció. Les cares dels juga-
dors del Young Talent ho diuen tot: felicitat. El 
conjunt de Ricardo Parra va trencar davant el 
Pubilla Casas, rival directe per la salvació, una 
dinàmica negativa de 6 jornades sense guan-
yar. Amb 10 jugadors sobre la gespa i pràcti-
cament al darrer segon del partit, Bazurto es va 
penjar la capa d’heroi del partit per trencar el 0 
a 0 del marcador i fer embogir el Municipal de 
Badalona Sud amb una victòria importantíssi-
ma per seguir lluitant per la permanència.
Amb aquests 3 punts, els ‘grocs’ escalen 
una posició però continuen a una victòria de 
la salvació, en una jornada fructífera per als 
equips cuers de la taula.
Per la seva part, la Unificació Llefià va caure 
per la mínima al Nou Sardenya davant l’Eu-
ropa B (1-0) però els de Jordi Souto es man-
tenen lluny de la zona perillosa de la taula. 
Aquest diumenge a les 12h, el Mollet visitarà 
Llefià i el Young Talent es desplaçarà fins a 
Canyelles.
A Tercera Catalana, no vam tenir una jorna-

da gaire positiva de resultats. El Lloreda va 
caure a casa per la mínima contra el Pla d’en 
Boet (0-1) i el Pere Gol versus Premià de Dalt 
(1-3). Els ‘vermells’ tenen una bona part del 
camí de la salvació ben trenat però els blanc-

i-verds encara hauran de sumar triomfs contra 
els rivals directes per no patir i evitar qualse-
vol ensurt. 
A Quarta Catalana, vam viure el derbi Pere Gol 
B - Bufalà amb empat final a dos gols. El filial 

de La Salut es van avançar al primer temps (2-
0) però els d’Ángel Fernández van reaccionar 
per emportar-se un punt treballat. Per la seva 
part, l’Àguila va perdre al Municipal de Nou 
Barris davant la Montañesa B (15-0).
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Tot i ser un 
nouvingut a la 
categoria, Garcia ha 
entrat en el vestidor 
escapulat amb mà 
ferma i les idees 
clares
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JORNADA PORTES OBERTES

 

 
10:30  BENVINGUDA  FAMÍLIES  QUE COMENÇARAN P3 

11:30 PORTES OBERTES PER A TOTHOM     

Dissabte , 23 de febrer 2019

  

V I N E I S O R P R E N - T E

Tallers
i

xocolatada

Segona victoria a la lliga per als Dracs, que 
es van imposar als Saragossa Hurricanes 
amb autoritat (54-0). Els badalonins van 
disputar aquest primer partit a Badalona al 
camp de Pomar, que de forma temporal serà 
la seva casa aquesta temporada. Els Dracs 
juguen de nou aquest diumenge, al camp 
dels Mallorca Voltors (12h). D’altra banda, 
els júniors disputaven a la Barceloneta la 
trobada de la 4a jornada de la Lliga Cata-
lana, on els nois de Xavi Gonzalo buscaven 
mantenir-se en el més alt de la taula i acon-
seguir una nova victòria. El duel davant Bú-
fals de Barcelona es va posar de cara per als 
juniors després d’un gran primer temps que 
va acabar amb 0-13 per als negre i plata. En 
la segona meitat els badalonins van aconse-
guir ampliar i marcador fins a situar-se 0-25 
i assegurar-se aquest important victòria, tot 
i que els locals anotessin un touchdown en 
els últims minuts que deixaria el definitiu 
6-25 per als nostres. El quarterback de 
Dracs Aitor Escoda va llançar quatre pas-
sades de touchdown en el partit, tres d’ells 
dirigits a Lucas Masero, qui s’enfrontava 
per primera vegada als seus excompanys i 
un quart per a Jairo Lasheras.

Els Dracs tomben els Hurricanes 
en l’estrena a Pomar (54-0)

El passat cap de setmana va celebrar-se a 
Lloret el campionat aleví de natació a Lloret 
de Mar. El Club Natació Badalona va parti-
cipar amb 9 nedadores i nedadors,; Albert 
Pedret, Karim Ramhalde, Izan Sánchez, Alex 
Ponce, Albert Garcia, Sara Torrico, Paula 
Puigdemont, Gina Guirao i Marian Solsona.
Tots van tenir molt bon resultats, classi-
ficant-se entre el novè lloc i el vint i sisè 
amb un total de 5 medalles dels badalonins. 
L’Àlex Ponce va proclamar-se sotscampió 
de Catalunya en les proves de 100 i 200 
braça, i 4art en 100 i 200 esquena. Per un 
altre banda en Izan Sánchez, va aconseguir 
proclamar-se campió de Catalunya en 100 
esquena i 200 estils, sots campió en 100 
lliures, i una 4arta posició en 200 lliures.

Èxit del Natació 
Badalona al 
campionat 
d’alevins del Lloret

classificació i amb un bon coixí de triomfs. 
D’altra banda, amb el descans dels equip de 
Primera Estatal masculí i femení, el segon 
equip de més categoria del club aquesta 
jornada era el Charlotte’s de Tercera Estatal, 
que manté amb autoritat el liderat amb un 
segon set en blanc (6-0) consecutiu, aquest 
cop davant l’Olesa.

Dos joves del planter del Club Tennis Taula 
Badalona, els germans Àlex i Sergi Bocane-
gra, van debutar el cap de setmana passat 
a la Divisió d’Honor amb el primer equip, 
el Sosmatic. Ho van fer davant del potent 
CN Mataró, que es va endur clarament la 
victòria de Badalona (1-5). Martí Pèlachs va
sumar l’únic punt del Sosmatic, setè a la 

Els germans Bocanegra 
debuten a la Divisió d’Honor 
amb el Sosmatic Tennis taula

El bressol llueix múscul des de Copa fins a Tercera
Diversos equips badalonins presenten candidatura a l’ascens

La temporada que estan traçant els equips 
badalonins des de Copa Catalunya fins 
a Tercera Catalana pot ser memorable i 
ja la podem considerar engrescadora. 
En l’esglaó més elevat, Fruits Secs Dimo-
nis Badalonès i Maristes Ademar pugnen 
a la part alta de la taula per aconseguir un 
bitllet que els classifiqui per la promoció 
d’ascens a Lliga EBA. Els de Xavi Riera 
van vèncer el Molins en la jornada anterior 
(65-79) i voldran treure’s el regust amarg 
del curs anterior, quan es van quedar a les 
portes de la quarta posició. Tres victòries 
de marge respecte a la cinquena plaça és 
una distància prou positiva per creure-hi. 
Per la seva part, l’Ademar de Lluís Gar-
cía també es troba en aquest grup capda-
vanter. De fet, i tot i que van caure diumenge 
a la pista del líder, l’Ademar no renuncia a 
res i té el play-off a una victòria. Un total 
de 12 finals que resten per ambdós con-
junts, així com per un Círcol Catòlic que 
lluita per no patir a la part baixa. Aquest cap 
de setmana, el partidàs de la jornada el te-
nim a La Plana: Badalonès versus Ripollet 
(dissabte, 18:05h). O dit d’una altra mane-
ra: segon contra primer. El Círcol es des-

plaçarà fins a Castellar (diumenge, 19:30h) 
i l’Ademar rep el Sitges (diumenge, 16h). 
Primera Catalana és una categoria encara 
més anivellada, i no apte per a cardíacs. 
Fins a sis equips es troben distanciats 
per un marge de només tres victòries, 
entre ells la Minguella. El conjunt de Da-
vid Martín es va carregar el líder (el Sant 
Gervasi) diumenge a Casagemes i la 
lluita per entrar al play-off treu fum. Els 
blaus són cinquens, a dues victòries de 
la primera posició i amb average a favor. 

Les estadístiques encara milloren si baixen 
un i dos esglaons més. A Segona Catala-
na la Cultural defensa la primera posició 
en solitari amb un balanç de 12-2 i el filial 
del Círcol Catòlic també vol ficar-se en la 
lluita per l’ascens. Els de La Plana són cin-
quens, a dues victòries del segon, el Mal-
grat. Però qui més por fa és la Unió Bàsquet 
Llefià de Carles Esteve: 14 victòries en 14 
jornades. Una ratxa d’un altre món i que cap 
altre equip badaloní ha aconseguit igualar. 
Els de Llefià lluiten per l’ascens a Segona. 

Les noies també tenen molt a dir i cal des-
tacar que no representen els mateixos clubs 
que llueixen en categoria masculina. A Pri-
mera Catalana, l’escut del Joventut Femení 
llueix pràcticament al cim de la classificació. 
Amb un partit menys, l’equip de Xavi Dua-
tis depèn de si mateix per liderar el grup 1 i 
fer un pas més cap a la promoció d’ascens 
que els retorni a Copa Catalunya. A Segona, 
el Sant Andreu Natzaret també vol tornar a 
l’esglaó que va perdre el curs anterior: Pri-
mera Catalana. Les de Països Catalans són 
segones a la taula, a una única victòria de 
la primera plaça i els tres partits disputats 
durant aquest any 2019 es tradueixen en 
victòria. No perden des del 25 de novembre. 
A Tercera Catalana, les opcions de UB Llefià 
B i Minguella B no són tan destacades com la 
resta d’equips analitzats però hi tenen les se-
ves possibilitats. El filial de la UBL és tercer, 
a tres victòries de la primera posició, i el de 
la Minguella una posició per sota, a quatre. 
En qualsevol circumstància, la ciutat del 
bressol del basquetbol treu el cap en totes 
les categories regionals i rema amb força 
perquè sigui un curs 2018 - 2019 il·lusio-
nant.

Foto: Jonathan Gomez
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Horòscop

 Àries (21/3 al 20/4)
L’aspecte tens de Mart amb Plutó, et recorda que cal ser 
assertiu, prudent i gestionar la còlera de la millor mane-
ra. La venjança no és el camí per resoldre els problemes.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
La Lluna a Capricorn pot portar experiències properes 
a les necessitats reals. La parella et mostra una altra 
manera de fer les coses. Bons contactes de persones 
madures.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Venus, regent de Balança, i amb bon aspecte amb Urà, 
pot induir-te a prendre distància d’algunes qüestions i 
a mirar els problemes d’una altra manera. Idees inno-
vadores.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Saturn en aspecte tens amb Mart, t’avisa que siguis pru-
dent i que comptis fins a deu quan sentis enuig. Compte 
amb els estirabots, podries guanyar-te algun enemic.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Pot ser que en les darreres setmanes t’hagis involucrat 
en algun projecte, però que fins ara no hagis començat 
a moure fitxa. El teu objectiu econòmic mira cap al futur.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol amb Mercuri t’inclina a expressar- te i a mostrar 
el teu parer. Compte, però, no tothom hi estarà d’acord. 
Inicies una activitat que té relació amb la teva vocació.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Plutó en tensió amb Mart, pot posar a prova alguna 
situació que fa temps t’està donant maldecaps. Convé 
no deixar-se portar per les baixes passions o pel res-
sentiment.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Són dies de moviment, tant d’anades i vingudes, com 
de sentir que passen moltes coses al teu voltant. La 
ment és ara plena d’idees i projectes i no saps per on 
començar.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Mercuri al costat del Sol, et facilita més protagonisme, 
vols sortir-te amb la teva sí o sí. També ofereix un bon 
aspecte a Júpiter que t’atorga un augment de la fe en tu 
mateix.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Sembla que el bon manteniment de la salut, passa per 
un augment del’exercici físic. Fins i tot el pots practicar 
a casa. Pots adoptar algun tipus de teràpia alternativa.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
L’amor et dóna oportunitats. Si estàs interessat en algú, 
es donen possibilitats d’apropament. L’economia de-
mana una altra ullada i prendre mesures per no tenir 
problemes.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Aprofita el bon aspecte de Saturn amb Neptú, transitant 
per la Casa XI, per fer el que anaves postergant i que co-
mença a clamar al cel. No hi ha pressa però cal començar.

Sudoku
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