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Presentada a Badalona
la nova xarxa metropolitana d’autobusos
S’augmenta la freqüència de pas i el nombre d’unitats híbrides
L’AMB ha presentat a la plaça Josep Tarradellas, les noves línies Metrobús M1. M6, M19,
M30, les millora en la freqüència de les línies
B24, B29 i M28, així com els nous autobusos
híbrid i elèctrics que ben aviat es trobaran en
circulació pels carrers deBadalona.
Amb la incorporació d’aquestes noves unitats, el 26% dels autobusos diürns seran híbrids, mentre que el 10% dels nocturns seran
elèctrics.
L’acte d’aquest dimecres ha estat presidit per
l’alcalde de Badalona, Àlex Pastor, el regidor
de l’Àmbit de Govern i Territori, Rubèn Guijarro, i el president de l’Àrea de Mobilitat i
Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Antoni Poveda. Pastor ha destacat
que “Badalona ha de continuar apostant pel
transport públic, per la mobilitat sostenible,
així com per reforçar les connexions amb les
ciutats del nostre entorn”.
La nova xarxa metropolitana de transport públic vol potenciar una millor connexió amb el
centre de la ciutat i el seu entorn”.

Obres de reparació urgent de la calçada
a la Travessera de Montigalà
El Departament de Manteniment de Via Pública de
l’Ajuntament de Badalona
inicia avui les obres de reparació urgent de la calçada
del tram descendent de la
Travessera de Montigalà a
l’alçada del carrer de la Ciència.
La previsió és que aquests
treballs tindran una durada d’entre 4 i 5 dies durant

els quals es farà necessari
el tall del trànsit en aquest
tram. L’afectació, pel que fa
a la xarxa de transport públic, és el desviament de la
línia B2 (Manresà-Hospital
Esperit Sant) per l’avinguda
dels Vents i el carrer de Sant
Jeroni de la Murtra, per tornar a circular de nou per la
Travessera de Montigalà un
cop superat el tram en obres.
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Guanyem publica la seva llista electoral
a l’espera de possibles coalicions
Guanyem Badalona en Comú ha fet pública
la seva llista de cara a les eleccions municipals del mes de maig. L’exalcaldesa Dolors
Sabater serà la cap de llista. Sabater es presenta després de la modificació dels estatuts de la seva formació, els quals només li
permetien realitzar una sola legislatura.
Les novetats més destacades de la seva llista
són; els membres de la CUP, Nora San Sebastian, (2) i l’activista veïnal de Llefià, Toni
Flores, (4), l’exregidora d’ICVV, Carme Martínez, (3) o la mestra educadora Núria Sabater,
Aquest procés de primàries havia d’escollir
als 20 primers membres de la llista que
havien d’acompanyar a Dolors Sabater, una
llista que pot patir modificacions segons
determinin les negociacions amb formacions com ERC.
Aquesta és la llista que presenta Guanyem:
1- Dolors Sabater

Badalona disposarà de tres
instituts escoles el curs vinent
Tres centres educatius de Badalona passaran a ser instituts escoles a partir del curs
vinent, així ho ha anunciat el conseller
d’Educació Josep Bargalló aquest dilluns.
D’aquesta manera, les escoles Rafael Alberti de Llefià, Sant Jordi de Pomar, i Baldomer Solà de Sant Roc, ampliaran la seva
oferta des de P3 fins a 4t d’ESO. Aquesta
ampliació no implica la realització d’obres
en aquests centres, sinó una redistribució
dels seus espais.
L’alcalde de Badalona Àlex Pastor ha destacat “la feina portada terme entre Ajuntament
i Generalitat per cobrir les necessitats de les
famílies d’aquests barris”, assenyalant que
“ens queda molta feina per fer” en referència a la necessitat d’ampliar l’oferta educativa en altres barris de la ciutat.

2- Nora San Sebastian
3- Carme Martínez
4- Toni Flores
5- Núria Sabater
6- Laia Mauri
7- Carles Flores
8- María del Carmen Adorno
9- Montse Conejo
10- Enma Cid
11- Roger Dallas
12- Cristina Agustí
13- Gemma Colls
14- Úrsula Comendador
15- Àngel Martín
16- Paula González
17- Mireia Coma
18- Carlota Ruiz
19- Sergio Berart
20- Sònia Pérez
21- Carlos Torres
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Completada la instal·lació de desfibril·ladors
en poliesportius i camps de futbol
Amb la instal·lació de desfibril·ladors automàtics als poliesportius de Montigalà i
Països Catalans, i als camps de futbol de
Lloreda, Pere Gol i Pomar, l’Ajuntament
de Badalona ha finalitzat la segona fase
en la dotació d’aquests elements de cardioprotecció.
D’aquesta manera, les principals instal·lacions esportives que acullen un
major nombre d’usuaris ja es troben cardioprotegides, així com els sis mercats
municipals i les farmàcies d’arreu de la
ciutat.

L’empresa Neusalus ha estat l’adjudicatària per realitzar la instal·lació d’aquests
desfibril·ladors, en un projecte que inclou
la formació del personal responsable de
les instal·lacions per al seu ús.
L’alcalde de Badalona Àlex Pastor ha recordat la importància de disposar dels
DEAS “amb aquests gestos podem salvar vides” recordant els fets ocorreguts
al mes de desembre al Poliesportiu de
Llefià durant un partit de bàsquet, en el
qual aquest aparell va salvar la vida d’un
jugador.

Dos detinguts per un robatori
amb força al CC Màgic

Foto: G.U.

Agents de la Guàrdia Urbana han detingut,
aquesta passada nit, dos individus com a presumptes autors d’un robatori amb força a una
botiga de telefonia mòbil del Centre Comercial
Màgic Badalona.
Durant el seu patrullatge preventiu, uns agents
van detectar la presència de dos vehicles d’alta gamma que fugien a tota velocitat del centre
comercial, moment en el qual es va iniciar una
persecució que va finalitzar al barri de Sant Roc,
quan un dels vehicles va xocar contra altres estacionats. Amb l’ajuda d’altres indicatius que es
van adreçar al lloc dels fets, es va procedir a la
detenció de dos homes, mentre que el segon vehicle va fugir.
Al marge del vehicle utilitzat per cometre el robatori, els agents han pogut recuperar una quarantena de telèfons mòbils, així com videoconsoles
i altres aparedis electrònics.
Els autors del robatori van actuar encastant un
dels vehicles contra l’entrada del centre comercial, trencant posteriorment l’aparador de la botiga amb un mall que també ha estat recuperat, així
com peces de roba que s’utilitza de forma habitual per aquest tipus de delictes. Els dos detinguts compten amb diferents antecedents penals.

Detingut un
home quan
intentava entrar a
robar a l’interior
d’un habitatge

La Guàrdia Urbana va detenir aquest passat diumenge, a un home quan intentava
entrar a robar a l’interior d’un habitatge, al
carrer Tortosa del barri del Gorg.
Alertats per la trucada de la propietària
d’una casa que havia escoltat sorolls a l’interior, els agents desplaçats van localitzar
un home, portant un martell i una palanca,
estris amb els quals presumptament, va
ocasionar danys a una finestra i una reixa
de la casa.

Canonge Baranera, 45
08911 Badalona
elvermut45@gmail.com
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S’inaugura l’exposició ‘Enric Sió, el
dibuixant que va trencar motlles’

La sala Josep Uclés del Centre Cultural El
Carme (carrer de Francesc Layret, 78- 82)
presenta “Enric Sió, el dibuixant que va trencar motlles” una exposició de la polièdrica
obra d’aquest badaloní reconegut autor del
món del còmic, la il·lustració i la publicitat.
La mostra es podrà visitar des del 19 de febrer fins al 14 d’abril.
Enric Sió, nascut a Badalona 1942 i mort a
Barcelona l’any 1998, va destacar pel seu
vessant artístic i també per la seva pionera

lluita pel reconeixement del còmic, no només
com un entreteniment per a la canalla, sinó
també com una disciplina narrativa dirigida
als adults. Va començar a trencar motlles experimentant amb el dibuix, el color i la narrativa en les seves creacions.
La mostra és fruit de la col·laboració de
l’Ajuntament de Badalona, la Universitat de
Barcelona i el Museu de Badalona, amb la
col·laboració de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona i el suport del Departa-

ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El comissari de l’exposició és Jordi Riera,
investigador i divulgador del món del còmic
i de l’humor gràfic, autor, l’any 2011, del primer estudi de la història del còmic en català.
L’entrada a l’exposició és lliure en horari de
dimarts a divendres, de 16 a 20.00 hores;
dissabtes d’11 a 14 i de 16 a 20.00 hores;
i diumenges d’11 a 14.00 hores. Cada diumenge hi ha una visita guiada a les 12.00
hores.
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El Centre
d’Investigacions
Film-Història
premia a Núria
Casals
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La Passada torna als
carrers de Badalona
Un any més, i ja van 143 edicions, la Passada de Sant Antoni va recórrer, el passat
diumenge, els carrers de Badalona. El bon

temps, i les agradables temperatures, van
fer sortir a milers de persones als carrers
per veure la comitiva.

El Centre d’Investigacions Film-Història ha
decidit, per unanimitat de tots els membres,
atorgar el premi que donen cada any, a la
badalonina Núria Casals com a autora del
llibre La gran il·lusió. El cinema a Badalona
1898-1975.
El lliurament del premi serà a la tardor en
una sessió especial a la seu de la Filmoteca de Catalunya. El guardó que s’entrega
anualment des de fa més de 25 anys, ha
estat entregat, entre d’altres, a persones de
prestigi com Román Gubern, Esteve Riambau, Miquel Porter-Moix, Agustín Sánchez
Vidal, Àngel Comas, Jean Mitry, Marc Ferro
o Marcel Oms.

El fons del Museu de Badalona
acumula 18.000 peces
Els fons del Museu de Badalona han arribat, a principi de gener, al registre número 18.000. La peça que té el registre número 1 és la predel·la d’un retaule gòtic,
avui perdut, provinent de l’antic monestir
de Sant Jeroni de la Murtra. Pel que fa
a la número 18.000, és un disc conegut
com a disc de laca amb l’enregistrament
de l’avís d’alarma per bombardeig, utilitzat durant la Guerra Civil. Entre aquests
dos objectes, hi ha una gran diversitat
d’elements que van des de l’època prehistòrica, ibera i romana fins als segles
XIX, XX i XXI. No cal dir que predominen
les peces i objectes de l’època romana i
dels segle XIX i XX.
La majoria dels fons del Museu de Ba-

dalona han ingressat com a resultat d’intervencions arqueològiques o a partir de
donacions de persones, entitats, empreses i institucions vinculades a Badalona.
Una vegada registrades, classificades i
documentades segons les seves característiques, les peces es guarden a les
sales de reserva del Museu, on tenen les
condicions adequades per a la seva conservació.
Una part dels fons es mostra de forma
permanent a l’espai Termes-Decumanus
i a la masia de Can Miravitges. Altres
peces, es poden veure a les exposicions
temporals que organitza el Museu, pensades, en molts casos, per donar visibilitat a aquests fons.
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Quarts de final. WiZink Center, divendres 15 de febrer a les 19h

Ser-hi ja és un premi, però la Penya vol més
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A la Copa amb les millors sensacions,
amb un Marko Todorovic immens
TECNYCONTA ZARAGOZA

DIVINA JOVENTUT

73

88

KIROLBET BASKONIA

DIVINA JOVENTUT

Entrenador: Velimir Perasovic

Entrenador: Carles Duran

LUCA VIDOZA

NICO LAPROVITTOLA

SHAVON SHIELDS

VINCENT POIRIER

MATT JANNING

J. VOIGTMANN

Amb humilitat però amb tota la il·lusió del
món. La Penya torna a la Copa i ho fa amb
ganes de donar la campanada. Ser-hi ja
és un premi a l’extraordinària temporada
que està fent l’equip, però els de Carles
Duran no es conformen només amb això i
somien amb fer soroll. Alguns dels tècnics
de l’ACB, en l’enquesta prèvia al torneig,
ja han assenyalat majoritàriament els badalonins com un els grans candidats a fer
saltar els pronòstics. El camí per aixecar
la Copa diumenge al WiZink Center, però,
no és precisament fàcil. El primer escull
a superar és el Kirolbet Baskonia, aquest
divendres a les 7 de la tarda en el tercer
partit de quarts de final. Un rival molt dur

LÓPEZ-AROSTEGUI

López-Arostegui (15), Laprovittola (15), Todorovic (19), Harangody (10), Ventura (6) ‑cinc
inicial‑, Dimitrijevic (4), Busquets (-), Morgan
(5), Delía (4), Nogués (2), Mathias (8) i Parra (-).

Okoye (4), Santana (3), Seibutis (10), Radovic
(17), Fran Vázquez (4) ‑cinc inicial‑, Justiz (2),
Martín (4), McCalebb (3), Barreiro (2), Berhanemeskel (15), Martí (1) i Alocén (8).

va ser company de Todorovic. El jugador s’incorporarà passada la Copa per
estar a punt per a la represa de la lliga,
després de la finestra FIBA, el 3 de març
contra el Fuenlabrada. Una finestra on
Xabi López-Arostegui està convocat amb
España, mentre que Laprovittola descansarà i no anirà amb l’Argentina.

dels aragonesos els va donar vida (6762). La Penya no va trontollar. Els triples
de Dakota Mathias van actuar de desllorigador i aleshores Laprovittola i Todorovic
van agafar la batuta per assegurar la victòria. Per arrodonir la festa Carles Duran
va acabar el matx amb un cinc titular farcit
de joves del planter, amb Neno, Busquets,
Parra i Nogués, acompanyats de l’argentí
Delía.

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES

iga?

T’apuntes a la ll

Equip de la Copa del Rei

Jornada 20
G.Savastano (Badalona)
240,40
1- Laprovittola, Campazzo, Heurtel. 1º Moderdonia
2º Jornada 2...
RRRRRR (Barcelona)
232,80
2- Ventura, White, Ribas, Rudy.
3º Team Daddy
superori (Badalona)
226,40
3- Randolph, Todorovic, Ayon,
...............................................................................................................
Seraphin.
14ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)
202,80

MARKO TODOROVIC LUKE HARANGODY

però que els verd-i-negres ja van estar a
punt de tombar a l’Olímpic a la lliga (6768), amb el darrer tir per guanyar de Marko
Todorovic. El montenegrí arriba a la cita de
la Copa en un moment de forma espectacular. El mateix que Nico Laprovittola. Ells
dos hauran d’agafar el timó d’una Penya
que és la plantilla més jove del torneig,
amb sis debutants: Dimitrijevic, Morgan,
López-Arostegui, Delía, Nogués i Mathias,
que arriba encara arrossegant molèsties al
seu turmell. També ha viatjat Joel Parra,
per viure una de les grans cites del curs.
Els vitorians són un equip molt físic que
malgrat les baixes de Shengelia i Granger
segueix comptant amb una plantilla temi-

Duran, que va poder celebrar de la millor
manera el seu partit número 100 com a entrenador a la lliga ACB.
Des del salt inicial la Penya va sortir molt
concentrada, assecant defensivament el
perímetre del Tecnyconta, amb la bona feina de Ventura i un actiu Xabi López-Arostegui, que sense Dawson va fer un pas endavant. La Penya va arribar a dominar del
17 punts (64-47), però una defensa zonal

SUPERMANAGER

ALBERT VENTURA

BOUNGOU-COLO, RELLEU PER AL LESIONAT DAWSON
No s’ha fet encara oficial, però l’escollit per ocupar el lloc del lesionat Shawn
Dawson serà el congolès amb passaport
francès Nobel Boungou-Colo (2m02 i 30
anys). Actualment estava al Levallois francès i anteriorment havia jugat, entre d’altres equips, al Pallacanestro Torino italià,
al Betis a la lliga ACB i al Khimki rus, on
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El guanyador de la temporada
rebrà una pilota firmada pels
jugadors de la Penya!
LLIGA

Laprovittola i Marcelinho, un dels grans duels. / David Grau - CJB

ble. A un sol partit, però, tot és possible.
I la Penya vol ser aquest dissabte a les
semifinals, on es trobaria amb el Real
Madrid o l’Estudiantes. “Anem a intentar
guanyar el títol. És cert que segurament
tenim un 2 o un 3 per cent de possibilitats, però tot passa pel partit de Baskonia”, ha dit l’entrenador Carles Duran,
que considera clau l’encert i sobretot el
rendiment defensiu i “igualar el nivell
físic” dels vitorians. Nico Laprovittola,
pel seu cantó, defensa els mèrits fets

fins ara per l’equip i tampoc no es conforma en només ser present al torneig,
malgrat la poca experiència en cites com
aquesta: “Per què no podem somiar? Ens
hem guanyat estar aquí per com juguem
i competim. Ja hem estat un equip molt
jove durant tota la temporada i tenim 12
victòries, així que aquest factor no serà un
problema a la Copa”.
En cas d’accedir a la final, l’Ajuntament ja
ha anunciat que instal·larà una pantalla
gegant a la Plaça de la Vila.

SENSE OPCIONS A LA MINICOPA
L’Infantil A de la Penya no podrà lluitar pel
títol de la Minicopa Endesa. Els verd-i-negres van caure dimecres davant del València Basket (85-77), tot i els 23 punts que
van anotar Conrad Martínez i Adrià Cano,
i ahir dijous no van tenir opció davant d’un
Real Madrid que està dominant amb mà
de ferro el torneig les darreres sis tempo-

rades (68-112). Els jugadors d’Héctor
Sánchez tancaran la primera fase aquest
divendres contra el Movistar Estudiantes, però ja sense possibilitats de classificar-se per poder disputar les semifinals
de dissabte. La Penya, si guanya l’Estudiantes, jugarà pel cinquè i sisè lloc. Si
perd, haurà de fer-ho per la setena plaça.

López-Arostegui va fer un partidàs. / D. Grau - CJB

La Penya arriba a la Copa després d’una
jornada rodona, consolidada en la zona de
“playoff”. Ni el cop dur de la greu lesió de
Shawn Dawson va fer trontollar els verd-inegres, que van tornar a oferir la seva millor
versió davant d’un Tecnyconta que sempre
va anar a remolc (88-73). Marko Todorovic,
amb un autèntic recital (19 punts, 9 rebots
i 35 de valoració), va liderar els de Carles
Resultats darrera jornada
Barça Lassa - Montakit Fuenla
València Basket - Monbus Obradoiro
Unicaja - BAXI Manresa
Iberostar Tenerife - San Pablo B.
Divina Joventut - Tecnyconta S.
Movistar Est. - Moraband Andorra
Real Madrid - Kirolbet Baskonia
Herbalife G. Canària- Delteco GBC
C. Candelas Breogán - UCAM Múrcia

106-76
87-94
99-97
83-88
88-73
91-90
82-76
85-90
77-73

Classificació
		 Equip

G

P

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

17
15
14
13
12
12
12
11
10
10
9
8
8
7
7
6
5
4

3
5
6
7
8
8
8
9
10
10
11
12
12
13
13
14
15
16

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

Lliga (general)
1º LeBron
belito32 (Badalona) 3.368,60
2º YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma) 3.273,20
3º Santako
Xevo (Badalona)
3.183,40
...............................................................................................................
24ºDiarideBadalona
DiarideBadalona
3.034,20

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

El canvi d’actitud de la Penya
Quan anava a l’escola hi havia sempre
dos tipus d’estudiants. Un tipus era el
que deia que l’examen li havia anat malament i acabava treient un 8. I un altre
tipus d’estudiant que deia que anava a
treure un 10 i acabava treient un 8. Al
final els dos estudiants acabaven amb
el mateix resultat però la mentalitat, la
posada en escena, era molt diferent.
Un ho feia des del patiment i l’altre des
de l’optimisme. La Penya ha canviat la
seva actitud i la seva mentalitat. I s’ha
vist en la prèvia de la copa de rei per-

què els jugadors i el tècnic, de forma
convençuda, han dit que van a Madrid
a guanyar la copa quan pocs mesos enrere s’haurien classificat per la copa i el
discurs hauria estat que ser a la copa
és un premi. Que ho és. Veurem com
acaba tot però més enllà del què passi
al torneig del KO crec que el Joventut
ha deixat enrere el pessimisme per mirar el futur amb optimisme i això, tot i
que pot portar decepcions per les expectatives que es generen, en general
acaba tenint coses positives.
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Els rècords de Morales

LA PRÈVIA 25a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 17 de febrer. 17 hores.

És el torn de l’Estadi

El capità del Badalona és el jugador més gran a primera, segona i segona B

CF BADALONA

VALÈNCIA B

POSICIÓ 13è
11 Partits a casa G 4 E 3 P 4
Gols a casa Marcats 12 Rebuts 10
Entrenador Juanjo Garcia.

POSICIÓ 19è
12 Partits a fora G 3 E 4 P 5
Gols a fora Marcats 16 Rebuts 18
Entrenador Miguel Grau.

No és casualitat que José Miguel
Morales continuï, amb 42 anys,
incombustible i indiscutible,
sota els pals de la porteria del
CF Badalona. El capità escapulat recull ara els fruits de molts
anys de dedicació professional
al futbol i, per això, pot mantenir
un nivell que li dóna la titularitat
de la porteria escapulada. “Jugo
cada partit amb màxima il·lusió,
precisament perquè penso que
pot ser l’últim”, diu quan se li

El jugador amb més edat
de 1a, 2a i 2aB
Diumenge a la tarda, el Badalona disputarà, contra el València B, el primer de dos
partits seguits davant del seu públic, en
els quals mirarà de consolidar el seu bon
moment i fugir definitivament de la part
baixa de la taula. Dues jornades a casa,
davant el filial valencianista i l’Olot, que
suposen una oportunitat de prendre el vol
que l’equip escapulat no vol desaprofitar.
I per aconseguir-ho, serà imprescindible

l’ajut de l’afició. “Convoquem la nostra
gent. Si aconseguim que vinguin a ajudar
l’equip, els jugadors veuran reafirmada la
seva feina”, demanava dimecres, després
de l’entrenament, Juanjo Garcia. “Veig
l’equip molt endollat, les victòries reforcen
el treball que estem fent”, comentava també l’entrenador del Badalona.
Després de sumar set punts en tres partits,
Juanjo ha guanyat crèdit davant de tothom,

AT. LLEVANT - BADALONA

Classificació

1

2

At. Llevant: Cárdenas, Shaq, Rulo, Genís (Juan
Delgado, 89’), Serrano, Quintana (Anthony, 64’),
Joan, Pepelu, Eneko, Arturo Molina i Manu Viana (Cantero, 71’).
Badalona: Morales, Albarran, Valentín, Nana,
Moyano, Robusté, Robert, Boniquet, Chacopino
(Santi Magallán, 89’), Ángel Sánchez (Marc Carbó, 68’), Ivan Agudo (Estellés, 81’).
Gols: 0-1 (9’) Rulo (p.p.). 0-2 (66’) Chacopino.
1-2 (78’) Eneko.
Àrbitre: Sebastián Ripoll Solano (Comitè balear). T.G: Boniquet, Robert Simón, Valentín,
Manu Viana, Shaq, Anthony i Marc Carbó.

Propera Jornada
Badalona
Conquense
Hércules
Peralada
Ejea
Olot
Lleida
Alcoià
Sabadell
Castelló

-

València B
At. Balears
Cornellà
Ontinynent
Espanyol B
Barcelona B
At. Llevant
Ebro
Vila-real B
Teruel

		Equip

PTS

GF

GC

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

44
43
40
39
39
35
33
32
32

36
35
30
33
22
30
23
33
21

23
24
18
26
18
22
21
29
22

10. Ejea
11. Sabadell

31
30

22
26

25
35

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

29
29
29
27
26
26
24
24
23

25
21
19
24
20
21
17
30
18

25
24
24
26
28
30
31
34
21

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

Resultats Jornada 24
At. Llevant 1
Vila-real B 0
Barcelona B 1
València B 2
Cornellà 0
Ebro 0
Espanyol B 0
At. Balears 1
Teruel 0
Ontinyent 3

-
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Badalona 2
Ejea 0
Conquense 2
Olot 0
Lleida 0
Castelló 0
Alcoià 1
Peralada 0
Hércules 0
Sabadell 1

Foto: Eloy Molina.

El jugador amb més
minuts jugats a 2aB

El jugador amb més partits
complets (90 min) a 2aB

pregunta per la motivació que
pot tenir ara, després de gairebé
dues dècades en el futbol de segona i segona B.
Ha estat en la categoria de bronze on, principalment, el Moro
ha desenvolupat la seva carrera:
vuit temporades al Terrassa -tres
a segona divisió-, set al Sant
Andreu i, de moment, aquesta
és la quarta en el Badalona. Amb
tot, és el futbolista més gran de
les tres primeres categories del

futbol espanyol, per davant de
Caneda (Logronés) i Cifuentes
(Cadis). A segona B, pot presumir de ser qui més minuts ha
disputat (45.985), qui més partits complets ha jugat (508), qui
més vegades ha deixat la porteria
a zero (190) i aquest diumenge,
igualarà al jugador que més vegades ha estat titular en aquesta
categoria si, com és de preveure,
Juanjo Garcia el fa sortir d’inici i
disputa el seu partit 514.

El porter de 2aB amb més
partits amb la porteria a zero

El segon jugador amb més
partits com a titular a 2aB

1. Morales (Badalona)
42 anys (29/12/1976)

1. Morales (Badalona)
45.985 minuts

1. Morales (Badalona)
508 partits

1. Morales (Badalona)
190 partits

2. Caneda (Logroñés)
40 anys (10/05/1978)

2. Coméndez (retirat)
45.882 minuts

2. Luna Eslava (retirat)
462 partits

2. Pagola (Tudelano)
176 partits

3. Alberto Merino (retirat)
44.700 minuts

3. Maestro (retirat)
462 partits

3. Aulestia (El Ejido)
173 partits

3. Cifuentes (Cadis)
39 anys (29/05/1979)
Foto: Eloy Molina.

començant pels seus jugadors. Aconseguir el tercer triomf consecutiu, augmentaria, sens dubte, aquesta confiança. Però no
serà fàcil superar el València B, un filial en
hores baixes que ocupa, inesperadament,
la penúltima posició. “Tenim moltes ganes
que arribi el partit, mirarem de preparar-lo
de la millor manera, perquè serà molt
complicat”, assegura el tècnic. El rival del
Badalona arriba després de guanyar l’Olot
a Paterna (2-0), però en les últimes jorna-

des les ha viscut de tots els colors: com
a local, ha caigut davant l’Atlètic Llevant
(0-1) i ha empatat amb el Teruel (1-1); com
a visitant, ha perdut a Cornellà (3-1) i al
camp de l’Ebro (2-1).
Garcia seguirà sense poder comptar amb
Emaná, que aquesta setmana ha viatjat a
Sevilla per mirar d’arreglar la seva situació. El camerunès encara no disposa de la
documentació necessària perquè es pugui
tramitar la seva fitxa federativa.

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

Remuntada oportuna
El Badalona pren aire en el moment clau
de la temporada. En el futbol les dinàmiques manen i, fins i tot, fan canviar la
sort. Al camp del filial del Llevant la primera part no va ser bona, però els locals
es van fer un gol que, en un partit de primera divisió, sortiria a tots els zàpings
televisius. Set punts de nou conviden a
l’optimisme. La remuntada és oportuna
perquè la resta d’equips no afluixen i, per
tant, el perill es manté. El nou entrenador sembla que ha trobat la tecla. O és
això, o és que la presència de Calderé
incomodava a alguns jugadors que ara
corren i s’impliquen més. És la llei del

futbol, no només passa en el Badalona,
però no deixa de ser curiós. Després
d’aquesta revifada, cal ser sòlids a casa.
Ara l’equip té una bona oportunitat de
retrobar-se amb una afició cansada de
no veure gols i de no gaudir de bon joc.
Trofeu Joan Saisó
Al màxim golejador del
CF Badalona en la lliga
• Amb 4 gols Natalio i Chacopino.
• Amb 3 gols Robert Simón, Iván Agudo (1 de penal) i Albarrán (3 de penal).
• Amb 1 gol Boniquet, Santi Magallán,
Aly i pròpia porta.

1. Coméndez (retirat)
514 partits
2. Morales (Badalona)
513 partits*
3. Alberto Merino (retirat)
502 partits
*Diumenge, si és titular, igualarà el
primer, que és un futbolista retirat.

C.E. SEAGULL
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El Juvenil A del Seagull
també vol fer història
El futbol base de les ‘gavines’ segueix creixent i enlluernant
El futbol base del Seagull vol fer aquesta
temporada un altre pas endavant. Si el curs
anterior va ser l’Infantil A de les ‘gavines’
qui va aconseguir l’ascens a Primera Divisió, aquesta vegada és el Juvenil A badaloní
qui vol assolir la mateixa fita.

El conjunt que dirigeix Jordi Magro és
segon al grup 5 de Segona Divisió Cadet-Juvenil i acumula un balanç positiu de
14 victòries i una única derrota, davant el
Sabadell (líder). Amb 42 punts a la classificació, el Juvenil A del Seagull es troba en

Foto: Seagull

posicions d’ascens directe i un marge de 6
punts respecte a la Roca.
“A l’estiu es van produir molts canvis al
Juvenil A. Bona part de la plantilla són
jugadores del club però amb reforços que
aporten un plus perquè es pugui assolir
l’objectiu d’aquesta temporada. Hem fet un
pas endavant quant a qualitat. Han marxat
8 i han arribat 13 jugadores”, relata Magro.
L’ascens de categoria seria una fita històrica, ja que les ‘gavines’ mai han jugat a Primera i es traduiria en un salt de qualitat molt
important en l’estructura base de l’entitat.
“La confecció del grup s’ha construït a partir
de la meta de l’ascens. Sempre hem tingut
aquesta prioritat i a la vegada millorar la
qualitat de les jugadores que tenim. El grup
ho sap i les jugadores que han arribat ho
saben. Tenim qualitat per aquest ascens i,
fins i tot, per guanyar la lliga”, afegeix.
“Hem guanyat quasi tots els partits i no és

fàcil motivar un equip que guanya sempre,
ja que es pot relaxar segons el rival. Aquesta setmana ja hem hagut de parlar amb jugadores per aquesta manca d’ambició en
una jornada on el rival es pot considerar
inferior”, descriu.
D’altra banda, la bona feina que es realitza
cada setmana als entrenaments té un premi
que motiva les jugadores: entrenar amb el
primer equip. “Es premia l’actitud setmanal
de les jugadores, però també hi ha una necessitat del primer equip”.
Tot i que disputen els seus partits a Montigalà, el Juvenil A del Seagull va tenir
l’oportunitat de disputar alguna jornada a
l’Estadi. “L’esforç físic és major a l’Estadi
per les dimensions, així com la circulació
de la pilota”, analitza Magró.
Vilassar i Sant Pol seran les dues pròximes
jornades de les badalonines, un pas més
per arribar a l’objectiu. Molta sort, noies!
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Els punts comencen
a ser una urgència

Del 15/02 al 21/02/2019
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El 24 de març
torna la Màgic BDN Running

Els equips badalonins s’apropen a les posiciones de descens
Encara resten aproximadament tres mesos
perquè finalitzi el curs 2018 - 2019 però,
de moment, no serà una temporada gaire
recordada. Sense cap equip que ens pugui
engrescar gaire, hem d’observar la part positiva: tots els equips de Segona i Tercera
Catalana es troben fora de les posicions
de descens o la salvació és una realitat a
l’abast.
A Segona, les opcions d’ascens a Primera
s’han esvaït a Llefià. Després de quatre derrotes en cinc jornades, la Unificació Llefià
ja no pot aspirar (matemàticament sí és
possible) al seu somni. El conjunt de Jordi
Souto és vuitè a la taula amb 29 punts i un
coixí de 8 punts respecte a les posicions
perilloses de la taula.
Per la seva part, i després de caure a Canyelles (1-0), el Young Talent també vol treure
el cap a les posicions de permanència. 18
punts és l’acumulat dels de Ricardo Parra

Foto: N. Arlanzón.

BÀSQUET COMARCAL

i l’esglaó que cerquen els de Sant Roc es
troba a 5 punts, distància a l’abast.
A Tercera Catalana, també hem d’observar la part mitjana-baixa de la classificació per trobar els nostres equips. Renovar
les credencials al grup 4 és més aviat una
obligació que un objectiu. El Lloreda té la
salvació virtual a la butxaca, amb 12 punts
de diferència respecte a les darreres posicions. La temporada irregular dels vermells
dificulta, i força, que la segona posició sigui
ara mateix una meta. La tenen a 12 punts
de distància però n’hi ha 8 equips millor
posicionats.
El Pere Gol, amb 20 punts, té un marge de
8 respecte al descens i un balanç de 6 punts
de 30 possibles.
A Quarta, el Pere Gol B és cinquè amb 33
punts, el Bufalà desè amb 22, el Sistrells
catorzè amb 10 i l’Àguila cuer, encara sense
puntuar.

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

La Unió Bàsquet Llefià
torna a tocar de peus a terra

Aquest dimarts s’ha presentat una
nova edició de la ja tradicional
Màgic BDN Running, la qual tindrà
lloc el 24 de març. Amb un recorregut pels llocs més emblemàtics de
la ciutat, la gran novetat d’enguany
serà la incorporació d’una cursa infantil, al marge de les habituals de
5 i 10 quilòmetres.
L’acte de presentació ha comptat
amb la presència de l’alcalde de
Badalona i regidor d’Esports, Àlex
Pastor; de Guillem Franquesa, de
l’Organització de la Badalona Running; Sílvia Valls, responsable de
màrqueting del centre comercial
Màgic Badalona, Eduard Bosch,
d’Aigües de Barcelona, i Mar Mallo, de l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras.
El tret de sortida serà com sempre
a la rambla del Gorg; a les 9.30

les curses de 10 i 5 quilòmetres
respectivament, La cursa infantil
donarà inici a les 11.15, ampliant
d’aquesta manera l’oferta de circuits a totes les edats. L’objectiu de
l’organització és arribar als 4.000
participants, consolidant aquesta
prova després de set edicions. La
cursa d’enguany formarà part de la
lliga ChampionChip.
“Correm per ser Imparables”
Aquest serà el lema d’aquesta edició, en homenatge a l’atleta badaloní Luis Condon, mort l’any 2012
per leucèmia. En aquest sentit, i
gràcies al dorsal solidari, la recaptació anirà destinada a la fundació
Josep Carreras.
Els interessats poden inscriure’s al
web; www.magicbdnrunning.cat

El Sosmatic s’assegura la
permanència en una gran
jornada del CTT Badalona

Els Badalona Dracs van aconseguir la tercera victòria en tres partits després d’imposar-se de forma
aclaparadora als Voltors en la seva
visita a Mallorca (7-48). Els d’Òscar Calatayud no van donar cap
opció al seu rival, deixant el partit
sentenciat al descans amb un clar
0 a 42.

Primera derrota després d’una primera volta perfecta
-Què heu fet aquesta jornada?
- Perdre
- Com?
Doncs sí. La Unió Bàsquet Llefià de Carles
Esteve ha perdut. I ho ha patit després de
14 jornades seguides guanyant. Perquè el
sènior A de la Unió Bàsquet Llefià ha tancat una primera volta amb la victòria com a
rutina diària cap de setmana sí, cap de setmana també. De fet, el 22 d’abril de 2018
es va produir la darrera derrota badalonina.
El passat diumenge 10 de febrer de 2019
aquesta increïble ratxa de triomfs va finalitzar a la pista del SESE B, segon classificat.
Però aquesta dinàmica positiva de resultats
no és cap fortuna divina.
Carles Esteve ha agafat les regnes del primer
equip masculí aquest curs amb un objectiu
molt definit: assolir l’ascens a Segona Catalana. I qualitat en tenen per aconseguir-ho.
A l’estiu, diversos jugadors amb experièn-

cia en categories superiors, com Pol Farrés
(EBA), Adri Muñoz i Sergio Herrerias (Copa)
o David Toro (Primera) es van integrar a jugadors del club per lluitar per aquest somni
que va per bon camí.
“Una sèrie de jugadors deixaven l’entitat i
van decidir fer un projecte nou amb jugadors de la casa i els que han arribat”, descriu Esteve.
“Formem un grup humà molt bo i hi ha molt
bona relació. Aquesta cohesió social era
clau perquè es pugui transmetre això a la
pista”, relata un tècnic que ja va viure una
temporada semblant durant la seva etapa al
Sant Andreu Natzaret, amb 16-17 victòries
seguides i patint dues derrotes en tota una
temporada.
“Sempre hem tingut el concepte ‘perdre’ al
cap perquè saps que resta un dia menys per
caure. Això funciona així. El que s’ha de fer
és treballar i conscienciar els ‘nanos’ que

Foto: UB Llefià.

aquest dia arribarà”, i així va ocórrer en la
jornada anterior.
A més a més, el tècnic de la Llefià compara el basquetbol actual a Tercera amb el de
temporades enrere. “Antigament, a Tercera
tenies un rival i et jugaves la temporada a un
o dos partits. Ara pots perdre contra qualsevol dels cinc o sis primers. La meva funció

Els Dracs sumen la
tercera victòria a
Mallorca (7-48)

és alertar els jugadors”.
Tot i defensar la primera posició, la pugna
per assolir l’ascens i el títol de lliga no està
tancat, ja que el SESE B, principal rival,
iguala els badalonins, amb 14 victòries i una
única derrota. La UB Llefià era l’únic equip
sènior badaloní que encara no havia perdut.
A partir d’ara, s’haurà de tornar a començar.

El Sosmatic CTT Badalona s’ha
assegurat gairebé la permanència
a la categoria de plata després de
vèncer a l’Escala, equip que lluita
per la darrera plaça de salvació
amb el Torrelavega, per 2 a 4. En
cas de fer una gran recta final de
temporada, l’equip badaloní encara podria fins i tot, tenir opcions
d’ascens a la màxima categoria.

La victòria a terres empordaneses
va tenir com a protagonista al jove
Pèlachs, guanyador del darrer i
decissiu puntt (12-14) al cinquè
lloc contra Tauler, jugador que a
Badalona va guanyar dos punts.
El filial es manté en zona d’ascens
de Primera Estatal després de
guanyar amb comoditat a l’Ateneu
(4-2), equip de la part baixa de la

classificació.
El tercer i quart equip del club
continuen amb serioses opcions
d’ascens a Segona i Tercera Divisió, respectivament. El Charlotte’s
es perfila com a campió del seu
grup de Tercera (0-6 a Parets). El
Decathlon encara haurà de suar
de valent al seu grup de Preferent
(4-2 al Sallent)

L’actuació del quarterback Hunter Correll va ser el més destacat
d’aquest partit, amb un total de
sis passades culminades amb
touchdowns. El pròxim partit dels
Dracs a la LNFA serà el 24 de Febrer contra els Murcia Cobras a
Pomar, una reedició de la darrera
final d’aquest campionat.
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Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
Sents que ja és hora de posar energia en el futur. D’invertir esforços en el que vols aconseguir en els mesos
vinents. El sector dels amics conté novetats interessants.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Amb la Lluna a Àries, transitant pel sector professional,
entres en una etapa de canvis i et demana que siguis tu
qui posi condicions i que lluitis de manera individual.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Venus transitant per Capricorn i apropant- se a Saturn,
t’exposa a una situació on pots sentir el pes de la responsabilitat, especialment pel que fa a qüestions familiars.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Mostres interès a millorar la teva imatge i saps que això
implica moure’t i elaborar estratègies. En termes generals, si segueixes fent el mateix de sempre, res canviarà.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Amb Venus transitant per Capricorn, t’enfoques a conservar o en millorar el que ja tens. I si es tracta d’una relació, apostes per una més gran implicació i compromís.

Bessons (21/5 al 21/6)
Si les coses s’havien aturat una mica, entres en una fase
de moviment. Amb Mercuri amb bon aspecte amb Mart
i Urà, poses energia en lluitar pel que realment t’importa.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Si tens parella, amb el Sol transitant pel sector VII, entreu en una altra fase. Pots sentir que l’altra persona et
mostra aspectes del seu caràcter, que desconeixies.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Moment de renovar, d’ampliar coneixements i d’obrir-te
a noves oportunitats. És essencial perquè tot plegat es
doni, acceptar l’entrada de noves amistats a la teva vida.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Molta energia per usar en el sector laboral, però compte amb com la utilitzes, la quadratura Mart-Plutó pot
mafavorir un ús inadequat d’aquesta energia i resultar
violenta.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Cerques maneres alternatives de relaxar-te i d’elaborar
una millor vida interior. Et preocupa el futur i saps que
només pots canviar-lo des del present. Gran obertura
mental.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Compte amb el llenguatge, la conjunció de Mart amb
Urà pot proporcionar-te una gran habilitat en aquests
dies per resoldre problemes, però caldrà mesurar les
paraules.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Amb el trànsit del Sol pel teu sector XII, es posen en
relleu qüestions que tenies tancades amb un cadenat.
Sembla que toca moure fitxa per controlar tu les circumstàncies.
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