
La platja, 
afectada per les 

obres del col·lector
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Dos ascensors i 
dues escales 
mecàniques es 
construiran en quatre 
barris de Badalona  9       

El trasllat de la gran canonada 
s’acabarà el proper mes de maig
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Tot i l’amalgama de formacions, les coalicions del 26M reduiran el nombre de paperetes / Redacció

Guanyem i ERC ultimen una candidatura 
conjunta per aturar Albiol mentre que els 
Comuns se’n desmarquen. Les generals, un 
mes abans, i el procés condicionaran els 
resultats. El PSC buscarà treure rèdits d’una 
alcaldia “dialogant”

POSSIBLE 
COALICIÓ

POSSIBLE 
COALICIÓ

Xavier García Albiol Àlex Pastor

Jordi Sobirana

POSSIBLE 
COALICIÓ

POSSIBLE 
COALICIÓ

Dolors Sabater

Oriol Lladó Andreu Escobar

Aïda LlauradóDavid TorrentsJuan Miguel López

El 26 de maig, a poc menys de 100 dies per 
a les eleccions municipals, Badalona afronta 
els comicis amb més incògnites de la seva 
història democràtica. La recent convocatòria 
d’eleccions generals un mes abans, el 28 
d’abril, tindrà el seu reflex local. Els experts 
alerten que dues convocatòries tan seguides 
poden perjudicar la participació a les munici-
pals, sobretot en ciutats metropolitanes com 
Badalona que històricament ja vota per sota 
de la mitjana. A més, la bipolarització que es 
viurà el 28A entre les esquerres del PSOE i 
Podemos i les dretes de PP, C’S i VOX conta-
minarà la campanya municipal. Tot i així, les 
estratègies locals sempre són diferents i no 
podem oblidar que el PP li va donar l’alcaldia 
al socialista Álex Pastor dies després que una 
moció de censura de Pedro Sánchez foragi-
tés Rajoy de la presidència del govern. Fa 

Badalona afronta en tres 
mesos els seus comicis 
més oberts

40 anys, el 1979, és l’únic precedent d’unes 
eleccions generals un mes abans de les mu-
nicipals. Aleshores, les esquerres de PSC i 
PSUC van arrasar en ambdós comicis. Ara, 
però, el marc és diferent. A les darreres ge-
nerals de 2016 a Badalona va guanyar Cata-
lunya en Comú Podem amb un 28%, mentre 
que a les autonòmiques va arrasar C’s amb un 
31%. Difícil endevinar tendències electorals a 
Badalona. 

Guanyem i ERC perfilen una candidatu-
ra conjunta sense els comuns
Una de les incògnites d’aquestes eleccions 
serà el resultat electoral d’una candidatura 
conjunta entre Guanyem i ERC que es podria 
tancar en una assemblea dels republicans el 
proper 27 de febrer. Una peça clau és Podem, 
que va tenir molt a veure en els bons resul-

tats de Guanyem de fa 4 anys. Consultat per 
aquest diari, el seu candidat, Andreu Esco-
bar, ja s’ha mostrat obertament partidari de 
sumar en un front comú amb les esquerres, 
especialment amb Guanyem, tot i que reco-
neix que ERC no estava a l’equació quan va 
presentar-se com a cap de llista. Això vol dir 
que una coalició de Guanyem, Podem i ERC 
és molt possible que l’hagi de ratificar la di-
recció general després d’una votació entre la 
militància. Malgrat que aquests dies ja hi ha 
negociacions amb El Comú de Badalona -que 
aglutina, entre d’altres, l’antiga ICV-EUiA-, 
sembla “molt difícil” que s’arribi a una can-
didatura conjunta amb Guanyem i ERC. Així 
ho diu la candidata dels comuns, Aïda Llau-
radó, que ja es va presentar a les primàries 
amb l’objectiu de concórrer per separat. A 
més, segons ha pogut saber aquest diari, una 

LES NOVES CANDIDATURES INTENTARAN ESGARRAPAR VOTS A 
LES FORMACIONS AMB REPRESENTACIÓ MUNICIPAL

El 2015, a banda dels 7 partits amb 
representació a l’Ajuntament, es van 
presentar altres candidatures com Fem 
Badalona - Partit Municipal per Bada-
lona (FEM B, PMB), Renovación De-
mocrática Ciudadana (RED), Lloc Espai 
Independent (LLEI) o UPyD.  En aquesta 
ocasió, per al maig del 2019 ja n’hi ha 
algunes que han començat a donar-se 
a conèixer. Un d’ells és el TEB (Tú eres 
Badalona) que sorgeix del grup popular 
de Facebook ‘Tú no eres de Badalona si 
no...’ Un dels impulsors també ho és de 
la pàgina de Facebook, Juanma Wen-
ceslao, i compta amb l’atleta paralímpi-

ca Melany Bergés o el sindicalista de la 
Guàrdia Urbana, Pedro López. Assegu-
ren que faran “política senzilla i de ges-
tió”. Un altre partit és Gent Transparent 
per Badalona, creat per Javier Cabrera, 
líder veïnal i dels comerciants a La Salut 
Alta. Aposta per combatre l’incivisme, 
reactivar el comerç local i la transparèn-
cia de l’administració. Una formació que 
ha agafat molta embranzida després de 
les eleccions andaluses és Vox. A Ba-
dalona van fer un acte a l’abril però el 
comitè executiu nacional encara ha de 
prendre la decisió sobre les municipals. 
Ara tenen la mirada poasada al 28A.

Oriol Lladó (ERC) i Dolors Sabater (Guanyem) en una roda de premsa  / Aj Badalona
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David Torrents, candidat de Junts per Catalunya / PDeCAT

A dalt, el cartell del PP al barri de La Salut. A sota, el del PSC, també  a La Salut / Redacció 

Pràcticament ja sabem els candidats de to-
tes les forces polítiques que es presentaran 
a les eleccions. El més veterà, amb molta di-
ferència, és Xavier Garcia Albiol (51 anys), 
que porta sent candidat del PP des de l’any 
1991. A la seva llista electoral no s’esperen 
gaires sorpreses tot i que en una entrevista 
recent a la televisió local va dir que no des-
cartava incloure algun independentista en-
tre els 27 noms de la candidatura. Tampoc 
hi haurà sorpreses en el número 1 del PSC, 
tot i que estrenarà l’alcalde Álex Pastor (39 
anys) com a candidat. Una de les novetats 

a la seva llista podria ser la inclusió del 
candidat d’Units per Avançar, l’antiga Unió. 
Fonts d’aquest partit han avançat a aquest 
diari que la formació de Jordi Subirana (53 
anys) explorarà la possibilitat d’una candi-
datura conjunta amb els socialistes, com 
ja va passar a les darreres autonòmiques. 
Pel que fa a Ciutadans (C’S), fonts del partit 
informen que “molt probablement”, Juan 
Miguel López (54 anys) repeteixi com a 
cap de llista, tot i que la formació donarà 
a conèixer en dues setmanes tots els seus 
candidats a les municipals. Guanyem Bada-

Els partits ultimen unes 
llistes electorals amb 
cares noves 
PSC, el Comú de Badalona i Junts per 
Catalunya estrenen candidats més joves 

enquesta interna dels comuns conclou que el 
45% dels votants de Catalunya en Comú no 
votaria una candidatura de totes les esquerres 
liderada per Dolors Sabater. Els comuns as-
piren, doncs, a guanyar-se la confiança dels 
votants més d’esquerres que no són partidaris 
de la independència. I les enquestes internes 
avalen que podrien optar almenys a 3 regi-
dors si es presenten sols. Llauradó reconeix 
a aquest diari que la prioritat ara és buscar 
un acord amb Podem, que “és el soci natural 
a Catalunya”. La formació de Pablo Iglesias 
haurà de triar amb quin dels dos pretendents 
creu que pot sumar més.

PP i PSC busquen el cos a cos
A Xavier Garcia Albiol (PP), la bipolarització 
sempre li ha donat bons resultats electorals. 
Enfrontant-se al PSC de Jordi Serra al 2011, 
va aconseguir l’alcaldia i al 2015 encara va 
augmentar els vots, tot i que no va poder go-
vernar. No es pot oblidar que amb els seus 
10 regidors, aquest 26M el PP parteix com 
a favorit per repetir com a primera força. En-
guany, però, el cos a cos el busca amb Dolors 
Sabater, com ja s’ha vist en el darrer cartell 
preelectoral. També les esquerres clamen per 
una llista conjunta “per frenar la dreta xenò-
foba”, com ha dit Sabater. Caldrà esperar tres 

mesos per saber si el seu pas pel Parlament 
i la desconnexió amb Badalona li passa fac-
tura a Albiol. Com també caldrà veure quants 
vots marxen cap a Ciutadans que, al 2015, 
només va obtenir 1 regidor. En aquest duel 
entre Sabater i Albiol, el PSC reclama el seu 
protagonisme. En un cartell similar al del PP, 
l’alcalde Àlex Pastor adverteix que s’ha de 
triar entre el “diàleg” del PSC o “la divisió” 
que atribueix a Albiol. I una incògnita més: 
rendibilitzarà Pastor el seu pas per l’alcaldia 
per millorar els 4 regidors de 2015? 

La incògnita: l‘endemà del 26M
Si a Espanya es preveu difícil que surti una 
majoria per a un govern estable, a Badalo-
na també pinten bastos. Cap enquesta dona 
una majoria absoluta ni al PP ni al front 
d’esquerres liderat per Sabater. Tot i així, el 
marc polític és molt líquid i tres mesos són 
una eternitat. Miquel Iceta ho ha dit clar: no 
donarà l’alcaldia ni a Albiol ni a Sabater. Tot i 
així, a l’espera del que pugui passar el 26M, 
l’aritmètica sembla que podria donar al PSC 
la clau de l’alcaldia de Badalona. La rivalitat 
amb el PP anirà en augment de cara al 28A 
però també amb les forces més independen-
tistes. Més que mai, qui guanyi les eleccions 
no té assegurada l’alcaldia.
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Ara s’està estudiant el seu trasllat definitiu

Dos trams del col·lector de Llevant pas-
sen encara arran de mar, un des del ca-
rrer de Mar i fins a Sant Ignasi de Loiola 
i des de la Mora a Sant Adrià de Besòs. 
Els temporals de mar han fet malbé part 
d’aquest col·lector i per això s’està actuant 
d’urgència. Ara mateix, un tram de la platja 
de Badalona, des del carrer de Mar i fins 
a l’Avinguda Martí Pujol, està en obres 
per traslladar, de manera urgent, un tram 
d’aquest col·lector. Aquests treballs, que 
haurien d’estar acabats a finals de maig, 
està movent uns metres aquesta gran ca-
nonada. Segons han explicat fonts muni-
cipals, al Diari de Badalona, un cop fet el 
trasllat s’haurà de construir una escullera 
de protecció. Això, segons les mateixes 
fonts, podria deixar visible aquesta pro-
tecció quan arribin temporals a la costa. El 
cap del servei de Medi Ambient de l’Ajun-
tament, Gregori Muñoz-Ramos, assenyala 
que la platja s’està transformant. D’una 
platja de sorra passarem a un espai dur, 
explica Muñoz-Ramos. Les obres d’emer-

Les obres d’emergència del col·lector 
estaran llestes a finals de maig

gència, després del temporal d’octubre, 
hauran de connectar el tram traslladat amb 
l’actual, just al costat de la Piscina Muni-
cipal Mireia Belmonte. Les obres d’emer-
gència s’estan fent a un gran ritme i fins 
i tot s’allarga la jornada al vespre amb la 
il·luminació de grans llums. L’altra tram de 
col·lector afectat pel temporal, al seu pas 
pel barri de la Mora, també va ser reparat 
fa uns mesos.

En estudi traslladarà el col·lector de 
Llevant
L’Àrea metropolitana de Barcelona, res-
ponsable de les obres, està estudiant tras-
lladar definitivament el col·lector fora de la 
platja, un projecte que fa anys s’arrossega 
però que els darrers temporals han fet ac-
celerar. Ara s’estudiarà quin seria el millor 
recorregut on s’hauria de construir part del 
col·lector que passa ara mateix pel litoral 
de Badalona. La gran canonada va des del 
final del carrer de Mar i fins al terme muni-
cipal de Sant Adrià de Besòs.Imatge de les obres d’emergència al col·lector de Llevant

lona en Comú va canviar el seu codi ètic 
perquè Dolors Sabater (59 anys) pogués 
repetir com a cap de llista. A falta de saber 
com s’integrarà la llista del candidat d’ERC, 
Oriol Lladó (47 anys), Guanyem Badalona 
en Comú ha posat en els 5 primers llocs 
de la seva llista cares noves com Nora San 
Sebastián i Toni Flores, militants de la CUP, 
Carme Martínez, exregidora d’ICV-EUiA 
i la independent Núria Sabater. Pel que fa 
als Comuns, Aïda Llauradó (35 anys) serà 
l’altra dona candidata el 26M. 

Aprovació del pressupost de 2019 al ple del mes de gener / Aj. Badalona

No es van voler fer cap fotografia junts. Però 
els líders del PSC, PP i C’s van pactar una 
moció de censura que el 20 de juny de 2018 
va desbancar Dolors Sabater (Guanyem Ba-
dalona en Comú) de l’alcaldia. 3 anys abans, 
els socialistes havien facilitat que Sabater 
fos la formació que liderés el govern mu-
nicipal al costat d’ERC i ICV-EUiA. Amb 4 
regidors -ara 3, després que Conxita Botey 
abandonés el partit-, els socialistes tenien 
la clau al 2015 i se’n van aprofitar quan el 
PP i C’s els van posar en safata accedir a 
l’alcaldia a través de la moció de censura. 
Així doncs, el PSC passava de pactar amb 
les esquerres de Badalona a fer-ho amb 
l’altre extrem. Amb PP i C’s acordarien un 
pla de xoc per un any. Tot i això, Pastor es 
volia assegurar que la imatge del socia-
lisme a Badalona no estigués relacionada 
amb el PP de Xavier Garcia Albiol. No van 
arribar a cap acord per governar junts l’any 
que faltava per a les municipals de 2019 
però, en canvi, sí ho va fer amb Ciutadans. 

Amb un únic regidor, la formació taronja va 
accedir a ser responsable de la regidoria 
del Districte 2. Un càrrec que Juan Miguel 
López només ostentaria mig any. Després 
de l’aprovació dels pressupostos per aquest 
2019, Ciutadans abandonava el govern 
al·legant que “el PSC prefereix rebre el su-
port dels independentistes en l’última etapa 
del mandat”. I és que els socialistes van 
aprovar els comptes gràcies als vots favora-
bles de Guanyem i ERC, a canvi d’acceptar 
les seves al·legacions. Un altre moviment 
cap a les esquerres i distància amb la dreta. 
Des que el PSC va presentar la proposta de 
pressupost a les formacions polítiques, el 
PP de Garcia Albiol ja va anunciar que la re-
butjaria si Álex Pastor mantenia converses 
amb els independentistes per arribar a un 
acord. I Ciutadans també s’hi va sumar. A 
l’aprovació definitiva del pressupost, el mes 
de gener, el PSC rebia el vot favorable de 
l’antic govern (Guanyem, ERC i ICV-EUiA) 
i el PP, C’s i el PDeCAT s’hi van abstenir. 

Arriba a l’alcaldia amb 
la dreta però pacta el 
pressupost amb l’esquerra
Álex Pastor diu ser el candidat que dialoga 
“amb els dos extrems” i busca consensos

La sorpresa de David Torrents
Tot i que el PDeCAT ja havia escollit l’actual 
regidor, Pere Martínez, com a cap de llista, 
una assemblea al febrer va triar David To-
rrents (42 anys) com a candidat dels nacio-
nalistes, que es presentaran sota les sigles 
de Junts per Catalunya. La llista inclou en el 
3 a l’amo del Mexclat, Ferran Llibre i podria 
deparar alguna sorpresa com l’exregidora 
del PSC, Conxita Botey. Torrents manté 
converses poc fructíferes per fer un front de 
forces republicanes amb Guanyem i ERC.

LA MOCIÓ DE CENSURA DONA UNA EMPENTA AL CANDIDAT DEL 
PSC AJUDANT-LO A DONAR-SE A CONÈIXER

El PSC retreia a Dolors Sabater que no 
mantingués la neutralitat institucional i 
el primer que va fer va ser treure la pan-
carta que demanava l’alliberament dels 
presos polítics.  Però també Álex Pastor 
es gravava en vídeo defensant la Cons-
titució actual el passat 6 de desembre. 
Pacta amb les esquerres el pressupost 

però s’apropa al PP amb projectes com 
la remodelació de la Guàrdia Urbana o 
l’organització de grans esdeveniments 
culturals i esportius. Això sí, el benefici 
més gran que el PSC obtindrà d’aquest 
any a l’alcaldia és haver donat a conèixer 
el seu candidat ja que no es pot negar 
que se’l pot veure arreu de la ciutat. 

Ple de la moció de censura a l’Ajuntament de Badalona, el 20 de juny / Aj. Badalona 
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Les infraestructures estaran llestes d’aquí un any

Els carrers Solsona, a la Pau, i el carrer For-
tuny, a Sant Crist disposaran d’escales mecà-
niques i els carrers Oceania, a Sant Joan de 
Llefià i Hipòlit Lázaro, a la Salut nous ascen-
sors a la via pública. Ara fa dos anys, l’Ajun-

Dos ascensors i dues escales mecàniques seran 
construïdes en quatre barris de Badalona

tament va detallar els principals punts negres 
d’accessibilitat a diferents zones elevades del 
municipi. Ara, el consistori ha anunciat la 
construcció d’aquestes quatre noves infraes-
tructures. L’Àrea metropolitana de Barcelona 

Imatge avantprojecte escales mecàniques Carrer Solsona

(AMB) ha encarregat el projecte que estarà 
llest durant el proper mes de març. Els treballs 
podrien començar durant el maig i les obres, 
d’uns 8 mesos de durada, podrien acabar a 
principis del pròxim any. Les escales mecà-
niques del carrer Solsona, al barri de la Pau, 
tindran un desnivell a salvar d’uns 9,90 metres 
i uns 323 metres. A Sant Crist, les escales 

Dimecres arriben els canvis 
a diferents línies d’autobusos de Badalona
La B24 arribarà a la Morera i també al barri de Pomar

Imatge de l’autobús de la B24

El pròxim dimecres, 27 de febrer, arribaran 
canvis importants a diferents línies d’auto-
busos de Badalona. La ciutat estrenarà nous 
vehicles híbrids i elèctrics que donaran 
servei a les noves línies Metrobús M1, M6, 
M19, M26 i M30. També hi haurà millores 
a les línies B24, B29 i M28. De fet, el 26% 
dels busos que circularan per Badalona se-
ran híbrids. La M1 substituirà la B1, i anirà 
del Fondo a Pep Ventura, cada 10 minuts. 
La línia B19 millorarà la seva freqüència de 
12 a 10 minuts. També millora la freqüència 
els dissabtes de tot l’any i els feiners d’agost 

(de 20 a 15 minuts) i els festius (de 30 a 20 
minuts). A més, la B29 millora la seva fre-
qüència de pas, dels 15 al 12 minuts. La M6, 
substituirà la B6, i la M26 i la M30, la B26 
i B30, que també circularan cada 10 minuts, 
amb els mateixos recorreguts. A més, la 
M28 funcionarà amb 12 vehicles articulats.

La B24 arribarà a Morera i Pomar
Una de les novetats més destacades arribarà 
a la línia B24 que incorporarà vehicles arti-
culats de 18 metres, amb capacitat un 30% 
superior als busos que circulen per Badalo-

na. A més, la B24 ampliarà el seu recorregut 
i arribarà a Pomar, passant per Montigalà, 
Bufalà i Morera. D’altra banda, també millora 
la connexió amb els barris de Llefià, la Salut 
i amb Barcelona (Sagrera, Sagrada Família i 
Clot). Aquesta línia seguirà arribant a la Ron-
da de Sant Pere, a Barcelona. Al tram de Can 

Ruti, i degut a la mida dels nous vehicles, 
l’accés es farà pel Tanatori en lloc de pel vial 
d’urgències. A més, les línies B24 i B29 pas-
saran cada 12 minuts i no cada 15, com fins 
ara. La presentació d’aquestes línies s’ha fet 
aquest dimecres en un acte a la plaça Josep 
Tarradellas.

més destacats de l’assemblea, on el sin-
dicat de llogaters vol incidir, son els preus 
alts dels lloguers a Badalona. El sindicat de 
llogaters ja funciona a diversos municipis de 
Catalunya i ofereix assemblea obertes a tots 
els interessats reunions obertes.

Aquest dissabte, 23 de febrer a les 10:30h, la 
seu de l’entitat de veïns del Centre, al carrer 
Sant Miquel 34, acollirà la primera assem-
blea del sindicat de llogaters de Badalona. 
Els membres del sindicat volen agrupar totes 
les demandes dels llogaters. Un dels punts 

Primera assemblea del 
sindicat de llogaters de 
Badalona

Núm. 645 Del 22/02 al 28/02/2019

MILLORAR LA VIDA ALS BARRIS AMB MÉS PENDENT

Els barris que estan per sobre l’autopista 
tenen una orografia molt complexa que 
fa difícil la mobilitat a peu pels carrers. 
Cotxets, cadires de rodes, persones 
grans o infants tenen especial dificultats 
en determinats punts on pendents pro-
nunciades o trams interminables d’es-
cales limiten l’accessibilitat. Segons un 
estudi dels serveis tècnics municipals 
de l’any 2017, només als districtes 2 - 
Sistrells, Lloreda, Sant Crist, La Pau i 

Puigfred- i 4 -La Salut i Llefià- hi ha una 
vintena de carrers on “objectivament” és 
difícil transitar-hi i on la millora de l’ac-
cessibilitat passa, necessàriament, per la 
implantació d’elements mecànics, com 
escales o escales mecàniques. Actual-
ment a Badalona només hi ha les ram-
pes del carrer Cuba, construïdes durant 
el mandat del PP, amb molts problemes 
de manteniment i l’ascensor del carrer 
Albert Llanas, al barri de la Salut.

del carrer Fortuny, tindran un desnivell de 10 
metres i uns 300 metres quadrats. Pel que fa 
als ascensors, el del carrer Hipòlit Làzaro, a la 
Salut, tindrà un desnivell a salvar d’uns 8,20 
metres i el situat al carrer Oceania, a Sant Joan 
de Llefià, d’uns 9 metres de desnivell. El pres-
supost per les quatre infraestructures s’acosta 
als 2 milions 200 mil euros.
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Un cotxe elèctric de joguina 
porta els infants de Can Ruti fins a quiròfan
Un ciutadà anònim ha finançat la compra del vehicle elèctric

Els nens ingressats a Can Ruti i que es-
peren per ser operats tenen a partir d’ara 
un trasllat més amable fins a quiròfan. 
Des d’aquest dimarts, la planta de Pedia-
tria de l’hospital Germans Trias i Pujol de 
Badalona compta amb un vehicle elèctric 
de joguina que els nens podran utilitzar 
per anar des de la seva habitació fins al 
quiròfan, substituint els tradicionals llits 
d’hospital. L’adquisició del cotxe, un Mini 
batejat amb el nom de ‘Rayo MacRuti’, ha 
estat possible gràcies a l’aportació d’un 
ciutadà anònim a través de Creu Roja. La 

cap del servei de cirurgia pediàtrica de 
Can Ruti, Marta de Diego, assegura que 
detalls com aquests ajudaran els nens a 
afrontar l’operació més contents. Humanit-
zar l’hospital i normalitzar el fet d’estar-hi 
ingressat o haver-se d’operar. Aquest és un 
dels grans objectius de la planta de Pedia-
tria de l’hospital de Can Ruti, que treballa 
des de fa anys per fer més amable l’estada 
dels infants. Actualment es fan diversos 
projectes amb pallassos, mags, músics 
teràpies amb gossos o projectes artístics 
de l’aula hospitalària.

Imatge de la teràpia amb gossos a Can Ruti

Imatge del cotxe elèctric a Can Ruti

cament per aquesta tasca. També, el primer 
dijous de cada mes, els gossos visitaran 
la consulta que es realitza conjuntament 
de neuroortopèdia amb rehabilitació. “Els 
gossos aporten als infants una disminu-
ció de l’ansietat, una millor tolerància als 
procediments dolorosos i una ajuda en la 
rehabilitació motora. Ajuden a què l’entorn 
sigui més amigable, menys hostil. Després 
d’aquesta primera teràpia, hem confirmat 
que els nens estaven més tranquils i mos-
traven menys ansietat amb els professionals 
sanitaris quan eren sotmesos a processos 
dolorosos”, explica la pediatra de Germans 
Trias, Maria Méndez.

Can Ruti també ha començat aquesta set-
mana el projecte Petjades que acompanyen, 
una iniciativa d’acompanyament i suport 
amb gossos a la planta de Pediatria per 
disminuir l’ansietat que poden sentir els 
infants quan s’han de sotmetre a proves 
o tractaments. El projecte sorgeix de la 
col·laboració amb ItCan i amb la Fundació 
Somni dels Nens, amb la qual l’Hospital, a 
través de la seva Unitat d’Atenció a la Ciuta-
dania, coopera des de fa 14 anys.  Gràcies 
a aquesta col·laboració, cada dilluns, les 
nenes i nens de l’Hospital de Dia de Pedia-
tria de Germans Trias compartiran el seu 
tractament amb gossos educats específi-

Teràpia assistida amb 
gossos per millorar el 
benestar dels infants

Núm. 645 Del 22/02 al 28/02/2019
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Una banda amagava 
els objectes robats en una zona 
boscosa de Montigalà

Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir el 6 de febrer quatre mem-
bres d’un grup criminal especia-
litzat en robatoris a domicilis. 
Els arrestats són de nacionalitat 
albanesa, tenen entre 20 i 31 
anys, i se’ls acusa d’assaltar 9 
habitatges de Castelldefels i un 
de Girona en només 12 dies. Tots 

ells van ser detinguts després de 
robar en una casa del municipi 
del Baix Llobregat. Segons els 
mossos, el grup criminal acaba-
va d’arribar a Catalunya i operava 
des d’un pis de santa Coloma de 
Gramenet i dipositaven en una 
zona boscosa damunt la B20 a 
Montigalà, els objectes que sos-

treien dels domicilis. D’aquesta 
manera, en cas de ser detec-
tats, evitaven que la policia els 
pogués vincular amb robatoris. 
Els quatre arrestats van passar a 
disposició del Jutjat d’Instrucció 
2 de Gavà el 8 de febrer i el jutge 
va decretar el seu ingrés en presó 
provisional.

Detingut un lladre que 
va robar tres vegades 
a la mateixa botiga

Imatge de la zona verda de Montigalà

amenaçava l’empleat dient-li que 
trauria un ganivet i li clavaria si no 
li donava els diners. El botí total 
dels tres atracaments sumen uns 
1.000 euros aproximadament. 
Arran d’aquests fets els agents 
van iniciar una investigació ex-
haustiva i acurada que va perme-
tre identificar i detenir l’autor dels 
tres robatoris. El dia 15 de febrer 
el detingut va passar a disposició 
judicial i va ingressar a presó per 
ordre del Jutjat de Guàrdia de Ba-
dalona.

Els Mossos d’Esquadra de la co-
missaria de Badalona van detenir 
el 12 de febrer un home de 28 
anys, nacionalitat espanyola i veí 
de Badalona com a presumpte 
autor de tres delictes de roba-
tori amb intimidació, tots tres al 
mateix establiment comercial a 
la localitat de Badalona. Els tres 
robatoris van ser comesos en la 
mateixa franja horària, entre les 
18h i les 19h, al mateix establi-
ment comercial i amb el mateix 
empleat com a víctima. El detingut 

Imatge d’un cotxe dels Mossos d’Esquadra
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Un dimoni que torna 
la neutralitat a la festa badalonina
Un jurat va triar el passat dilluns el dimoni que 
cremarem la pròxima Nit de Sant Anastasi. En-
guany, el disseny triat fa una al·legoria contra 
el llançament de residus al mar i les platges i 
a favor del reciclatge. Una noia russa, que fa 
només mig any que viu al centre de Badalona ha 
guanyat el Concurs Crema’l tu!. A diferència de 
l’any passat, on la polèmica va envoltar la festa 
més important de Badalona, el dimoni d’aquest 
any torna la neutralitat a la tradició badalonina. 
Durant les festes de Maig de l’any passat, la tria 
d’un dimoni polític va desvirtuar la festa i va 
provocar que partits polítics, i també molts ciu-
tadans, donessin l’esquena a la Cremada del di-
moni. De fet, la votació popular que va organit-
zar l’anterior govern local només girava entorn 
del mateix tema, el procés català, i va provocar 
malestar entre molts ciutadans perquè la temàti-
ca era única. Tot i que és un jurat qui tria els dis-

senys del dimoni, l’actual alcalde, Àlex Pastor, 
va prometre durant la seva investidura, el passat 
mes de juny, que tornaria la neutralitat a l’Ajun-
tament i el disseny del dimoni d’enguany és una 
nova prova d’aquesta neutralitat institucional. El 
consistori de la ciutat s’ha de mantenir al marge, 
i més durant la celebració de les festes de tota 
la ciutat, de qualsevol posicionament polític. 
En menys de tres mesos cremarem el dimoni, 
just quan arranqui la campanya electoral de les 
eleccions municipals, i el que haurien d’afrontar 
tots els partits polítics durant el proper mandat 
seria la situació de la creixent brutícia a la platja 
de Badalona i també l’eliminació dels plàstics, 
tal i com denuncia el dimoni d’aquest any. Tots 
volem una platja neta, i esperem que la crema 
d’aquest dimoni serveixi per conscienciar-nos 
tots plegats d’aquest greu problema que afecta 
tot el nostre planeta.

EDITORIAL

Cremada Dimoni 2018

JORNADA DE PORTES OBERTES
Dia 8 de maig a les 18h

INSTITUT EUGENI D’ORS

ESO - BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS
TORN DE MATÍ

- CFGM TÈCNIC EN CURES 
   AUXILIARS  D’INFERMERIA
- CFGM TÈCNIC EN FARMÀCIA I 
   PARAFARMÀCIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A  
   LES PERSONES EN SITUACIÓ DE 
   DEPENDÈNCIA

Av. del Maresme, 192, 08918 Badalona - Tel. 933 87 58 66

- CFGM TÈCNIC EN CURES 
   AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   INTEGRACIÓ SOCIAL 
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   DOCUMENTACIÓ I 
   ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA

TORN DE TARDA

Quinze persones s’han incorporat, aquest 
mes de febrer, contractades per l’Ajunta-
ment de Badalona com a agents cívics i 
de mediació. Aquestes persones actua-
ran en petits conflictes que es donin als 
carrers de la ciutat. Les tasques princi-
pals d’aquestes persones són el patru-
llatge dels carrers detectant conductes 
i actituds incíviques, la comunicació als 
serveis de guàrdia urbana de les incidèn-
cies detectades, la presència en llocs de 
gran concurrència habitual de ciutadans 
(inclosos parcs i platges) i l’aportació 
d’informació general al ciutadà. Es tracta 
de 15 persones que es divideixen en 7 

Badalona incorpora 15 agents cívics 
per resoldre petits conflictes

equips que treballen en torns de matí i 
tarda (de 7 a 14 i de 14 a 21 hores) per 
tot el territori. De moment, s’ha assignat 
una parella a cada Districte, excepte en el 
4, on s’han assignat dues amb el criteri 
de ser el més poblat de Badalona. Aquest 
dijous al matí, l’alcalde Álex Pastor s’ha 
reunit amb les persones que formen part 
de l’equip d’agents cívics a la comissaria 
de la Guàrdia Urbana de Badalona situada 
al Turó d’en Caritg. Després de la trobada, 
Pastor ha destacat que “aquests agents 
cívics podran resoldre alguns problemes 
concrets però sobretot nodrir d’informació 
al cos de policia”.Imatge dels agents amb l’alcalde Àlex Pastor
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Toni Cachadiña rebrà la menció honorífica 

Simple, honesta i directe és la 
proposta que ens presenten Fran-
cesc Abril (veu) i Marc Sambola 
(guitarra) aquest diumenge 24 de 
febrer, dins del Cicle Concert Ver-
mut. Dos músics amb una llarga 
trajectòria artística que finalment 
s’uneixen per crear un mapa so-
nor ple de referents i alhora molt 
genuí. Amb una posada en esce-
na austera i sincera, aquests dos 

El duet Abril&Sambola 
actúen a l’Espai Tolrà 
del’Orfeó

intèrprets recorreran una carretera 
d’emocions on tot és possible i 
cada parada pot ser imprevisible.
Cançons pròpies d’estils i colors 
que van des del pop, l’indie i el 
soul, fent alguna parada a la mú-
sica tradicional. Bevent d’artistes 
com India Arie, Lianne La Havas, 
David Kitt o Fink i també d’autors 
catalans com Judit Neddermann, 
Maria Arnal o Marcel Bages.

Arriben les Gales Internacionals 
del Festival Li Chang

Aquest divendres, dissabte i diu-
menge arriben les Gales Interna-
cionals de Màgia, dins del Fes-
tival Li Chang. Dins de les gales 
destaca l’arriscat i impressionant 
número d’atrapar amb la boca una 
bala disparada amb una arma de 
foc real que realitzarà l’il·lusionis-
ta porto-riqueny Reynold Alexan-
der en el marc d’aquesta gala. El 
certamen comptarà també amb 
l’artista xinesa Huang Zheng, que 
oferirà al públic un número d’il·lu-
sions marcat pels efectes visuals, 
plens de tendresa i flamenc. D’al-
tra banda el jove artista gallec 
Dani Polo farà aparèixer, del no 
res, para-sols al ritme dels Beach 
Boys. També es podrà gaudir del 
duet còmic Los Taps, mestres 
d’espectaculars canvis de vestuari 
amb una gran dosi d’humor, i del 
mag francès Néstor Hato, pre-
miat en l’últim Congrés Mundial 
de Màgia 2018, que presentarà 
jocs de cartes de la seva pròpia 
creació. El presentador de la Gala 
Internacional de Màgia serà l’hu-
morista i mag Isaac Jurado. 

Menció Honorífica a una vida afi-
cionada a la màgia
La menció honorífica dins del 
Memorial Li-Chang, que recor-
dem que es concedeix cada any 
a una personalitat o empresa del 
món de la màgia en reconeixe-
ment a la seva carrera artística i 
trajectòria professional, s’atorga 
aquest any a Toni Cachadiña Sa-

lamanca, aficionat al il·lusionisme 
des de fa més de 60 anys. El Fes-
tival vol reconèixer així l’impor-
tant tasca realitzada per aquelles 
persones anònimes que han dedi-
cat i contribuït al món de la màgia 
en el seu temps d’oci. El Premi 
es lliurarà públicament durant el 
transcurs de la Gala Internacional 
de Màgia d’aquest divendres. 

Imatge del mag Reynold Alexander

Cartell del Cicle Concert Vermut 

Anastasia Druzhininskaya guanya el concurs del disseny

Un dimoni contra el plàstic 
cremarà la Nit de Sant Anastasi

Disseny del dimoni que cremarà aquest any a la platja

Imatge de la rua de Llefià de l’any passat 

La ciutat celebrarà, el proper cap de setmana 
del 2 i 3 de març el Carnaval. Un any més, la 
37a Rua de Carnestoltes a Llefià i el ball de 
disfresses a la plaça de Trafalgar omplirà de 
colors el barri de Llefià. La Rua sortirà a les 
17:30h, i recorrerà els carrers d’aquest barri. 
Al Centre, dissabte 2 a la tarda, hi haurà una 
rua que sortirà a les 17:30h des de la Plana. 
Aquest any com a novetat destaca la rua infan-
til, amb temàtica del món de l’espai, que tin-
drà lloc diumenge 3 de març pels carrers del 
barri de Bufalà. D’altra banda, moltes escoles 
i guarderies han preparat rues durant aquests 
dies de Carnestoltes pels carrers de Badalona.

Badalona 
té a punt el 
Carnestoltes

Un dimoni contra el plàstic. Aquest serà el 
disseny que lluirà la propera nit del 10 de 
maig a la platja dels Pescadors. “El Dimoni 
del mar”, es obra de la il·lustradora Anastasia 
Druzhininskaya que és una al·legoria contra 

Núm. 645 Del 22/02 al 28/02/2019

En el marc de la inauguració 
de l’exposició dedicada a Enric 
Sió que es pot veure a la Sala 
Josep Uclés del Centre Cultu-
ral El Carme fins al 14 d’abril, 
s’ha presentat el catàleg Enric 
Sió. El dibuixant que va trencar 
motlles, editat pel Museu de 
Badalona i obra de Jordi Riera 
Pujal, comissari de la mostra. 
El catàleg el podeu adquirir a la 
botiga del Museu de Badalona.

La sala d’actes de l’Hospital 
Municipal de Badalona aco-
llirà dimecres 27 de febrer, 
a les 18.30 hores, la xerrada 
«La cultura també és salut», 
que anirà a càrrec de Carme 
Turon, terapeuta ocupacio-
nal de Badalona Serveis As-
sistencials i Eduard Pericas, 
gerent de l’entitat municipal 
Badalona Cultura. Les per-

sones que desitgin assistir a 
l’acte, que forma part del ci-
cle de conferències Aula de 
salut. Aprenem de la mà de 
l’especialista, ja s’hi poden 
inscriure trucant al telèfon 
93 464 83 89 -de dilluns 
a divendres laborables de 
9 a 13 hores- i l’adreça de 
correu electrònic bsa@bsa.
cat. 

SURT A LA VENDA EL CATÀLEG ENRIC SIÓ. EL DIBUIXANT QUE VA TRENCAR MOTLLES

CULTURA I SALUT S’UNEIXEN EN UNA XERRADA 
A L’HOSPITAL 

BREUSBREUS

La companyia La Melancòmi-
ca presentarà, aquest cap de 
setmana al Círcol, l’espec-
tacle Elles. La Melancòmi-
ca és la primera companyia 

EL CÍRCOL ACULL LA REPRESENTACIÓ DE L’OBRA ELLES

resident al Círcol després que 
l’entitat obrís, des del setem-
bre, les seves portes perquè 
companyies d’arts escèniques 
emergents tinguessin un espai 

per crear les seves obres i 
formats. L’obra serà repre-
sentada aquest divendres i 
dissabte, a les 21h i diumen-
ge a les 18h.

Anastasia Druzhininskaya és una jove russa 
que va néixer l’any 1990 a Belgorod i resi-
deix a Badalona des del 2018. Va estudiar 
arquitectura a la Belgorod State Technolo-
gical University i després començà una bri-
llant carrera com a il·lustradora, dedicant-se 
principalment a la il·lustració de literatura i 
llibres de text infantils. Ha treballat per diver-
sos editorials arreu, com Clever Publishing 
Moscow, SM Editorial Madrid o Cruïlla Bar-
celona. Druzhininskaya ha col·laborat també 
amb il·lustracions en revistes com Cosmo-
politan Russia, Woman’s Health Russia o 
Harper’s Bazaar Russia.
La figura de El Dimoni del mar està formada 
per diversos residus de plàstic que utilitzem 
habitualment en la nostra vida diària (enva-
sos, elements de plàstic, canyetes, etc.) i està 
erigida sobre una petxina que sura sobre el 
mar.
L’encarregat de fer realitat aquest disseny 
serà Ramon de los Heros, membre del Jurat, 
artista plàstic i especialista en la construcció 
d’escenografies.

el llançament de residus al mar i les platges i 
en favor del reciclatge. L’obra va ser seleccio-
nada entre més de 60 propostes per un jurat 
format per persones i entitats relacionades 
amb la cultura.
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elvermut45@gmail.com

 
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

Núm. 645 Del 22/02 al 28/02/2019

SUPERMANAGER

1- Campazzo, Heurtel, Laprovittola.
2- Beiran, Jaime, Toolson, Brizuela.
3- Seraphin, Colton Iverson,
    Todorovic, Dubjlevic.

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 21 Jornada 20 
1º  Moderdonia G.Savastano (Badalona)  240,40
2º  Jornada 2... RRRRRR (Barcelona)  232,80
3º  Team Daddy superori (Badalona)  226,40
...............................................................................................................
14ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  202,80

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

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

L’equip deixa empremta a la Copa amb un Laprovittola prodigiós i fa créixer la il·lusió

Més enllà de resultats, la Penya surt de la 
Copa reforçada en les seves conviccions i 
amb una afició que després d’anys difícils 
torna a presumir dels seus colors. A Madrid 
els de Carles Duran van tornar a exhibir la 
seva millor versió i van confirmar, davant 
de tot el bàsquet estatal, que el Joventut ha 
“tornat”. 
L’equip va deixar empremta amb el seu joc, 
però sobretot va tornar a enamorar i il·lusio-
nar molts aficionats. La comunió entre els 
seguidors i l’equip va ser absoluta i l’emoció 
es va desbordar en el comiat que l’afició va 
donar a l’equip després de l’eliminació contra 
el Madrid. Orgull verd-i-negre en majúscu-
les, en una Copa que deixa, també, un munt 
d’imatges per al record, com la celebració de 
Carles Duran al vestidor, després de tombar 
el Baskonia, o la d’un WiZink Center dem-
peus acomiadant un Laprovittola antològic. 
L’argentí, tocat per una vareta màgica, va fer 
miques el Baskonia a quarts de final amb una 
actuació per als llibres d’història, amb 36 
punts (8/11 de 2, 4/6 triples i 8/8 tirs lliures), 
4 rebots, 7 assistències, 2 taps, 9 faltes rebu-
des i 50 de valoració. El base va esmicolar el 
rècord de valoració en una Copa del Rei, su-

Orgull verd-i-negre

perant, a més, un altre verd-i-negre, Tanoka 
Beard (47 en l’edició del 2000). I sota la seva 
batuta tot l’equip va signar un dels partits del 
torneig (89-98) per accedir de forma brillant 
a les semifinals. Allà el Madrid va ser un mur 
infranquejable (93-81), però la Penya va tor-
nar a donar la cara. Un comiat que va deixar 

Eufòria després de tombar el Baskonia. A la dreta, Ventura saludant l’afició. / David Grau- CJB

un regust agredolç per un equip que ha fet de 
l’ambició una de les seves senyes d’identitat.
“Estem contents, perquè vam tornar a mos-
trar la nostra millor cara. S’ha vist un Joven-
tut competitiu, un Joventut amb ambició i un 
Joventut que ha intentat fer el millor bàsquet 
possible. Alhora, estem decebuts, perquè 
anar a la Copa ens donava opció de guanyar 
un títol i no l’hem guanyat, però repeteixo, 
l’equip va estar de 10”, valora Carles Duran, 
que de tot plegat, però, es queda amb el su-

port incondicional de l’afició: “Hem tingut a la 
nostra gent molt a prop i ens hem sentit molt 
recolzats. Esperem que tota aquesta gent que 
ens ha vingut a ajudar, que s’ha emocionat 
i ha estat amb nosaltres, ara generi un gran 
ambient a l’Olímpic, perquè en aquesta se-
gona part de la lliga seran molt importants”. 
Un esprint final amb més partits a casa que a 
fora i amb els “playoffs” en l’horitzó. Un rep-
te a l’abast d’un equip amb ànima. Una cosa 
que no es compra amb diners. 

L’aler es proposa com a objectiu jugar els “playoffs”amb el Divina Joventut

Nobel Boungou-colo ja és a Badalona. El 
fitxatge ja era conegut abans de la dispu-
ta de la Copa, però no va ser fins dilluns 
passat que la Penya va fer oficial la incor-
poració de l’aler congolès amb passaport 
francès (2m02, 30 anys), que signa fins a 
final de temporada.
Boungou-Colo, en el seu primer dia de 
verd-i-negre, es va mostrar “molt con-
tent” d’estar a Badalona i va lloar la gran 
temporada que està fent la Penya: “Estan 
fent molt bé les coses aquest any. El meu 
objectiu és ajudar a l’equip a guanyar i 
desitjo que ens classifiquem pels playo-
ffs. Si ho aconseguíssim, seria un gran 
any”. El jugador es va definir com “un 
aler bon rebotejador, defensor i amb ca-

Boungou-colo aterra a l’Olimpic: 
“Vull ajudar l’equip a guanyar”

Boungou-colo, a l’Olímpic. / David Grau - CJB

pacitat d’anotació” i va agrair a la Penya 
l’oportunitat de tornar a la Lliga Endesa: 
“L’ACB és una gran competició, una de 
les millors lligues d’Europa, i valoro molt 
tornar aquí”. El nou jugador verd-i-negre, 
a més, va destacar el gran paper de la 
Penya a la Copa, sobretot als quarts de 
final contra el Baskonia: “Va ser un gran 
partit i Nico Laprovittola va estar enorme. 
Tinc moltes ganes de compartir pista amb 
els jugadors del Joventut”. Carles Duran, 
pel seu cantó, també va dir la seva sobre 

el nou reforç verd-i-negre: “És un juga-
dor amb molta experiència internacional, 
que coneix la lliga. Esperem que ens doni 
nivell físic, veterania, experiència, rebot i 
defensa. És un home que ens pot aportar 
punts i tant de bo ajudi el grup a seguir 
creixent i competint bé”. El tècnic espera 
que aquests dies d’aturada serveixin per-
què Boungou-colo pugui integrar-se el 
més ràpid possible en el vestidor. El seu 
debut, el 3 de març a la pista del Fuen-
labrada. 

Carles Duran: 
“Esperem que 
ens doni nivell 
físic, veterania, 
experiència, rebot i 
defensa. Tant de bo 
ajudi el grup
a seguir creixent i 
competint bé”
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La Penya també guanya a la copa
El Divina Joventut no va tornar amb el tro-
feu de la copa però en només tres dies ha 
aconseguit fer molts passos endavant. El 
primer és que tothom torna a considerar a 
la Penya com un dels referents de l’ACB, 
cosa que el curs passat ballant amb el 
descens tot trontollava. L’equip ha guan-
yat en ambició perquè va anar al torneig 
del KO amb el missatge d’anar a guanyar. 
I no ho deien per quedar bé sinó que ho 
pensaven. L’actuació de Laprovittola amb 
50 de valoració va fer que es parlés de 
la Penya arreu i, una cosa important, l’ar-

gentí, amb humiltat sempre va parlar de 
“tornar al club el què li ha donat”. El Jo-
ventut va competir amb una plantilla amb 
més de la meitat de jugadors formats al 
planter i amb el tècnic també de la casa. I 
l’afició està entregada. Només queda ara 
fer un pas més que seria entrar al play-off 
pel què generaria: entrar a Europa voldria 
dir augmentar el pressupost i augmen-
tar el pressupost voldria dir tenir millor 
equip. Veurem que passa però, fins a dia 
d’avui, la Penya continua recuperant el 
respecte de tothom.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Núm. 645 Del 22/02 al 28/02/2019

Todorovic, Morgan i Delía també marxen per la finestra FIBA

El capità del Divina Joventut, Albert Ventu-
ra, va ser convocat a última hora per Sergio 
Scariolo per incorporar-se dilluns passat a 
la concentració de la selecció espanyola de 
cara als dos darrers partits de classificació 
per al Mundial. L’escorta verd-i-negre  va 
ocupar el lloc de Jaime Fernández (Unica-
ja), lesionat a la Copa del Rei. Ventura havia 
estat internacional sub-16 i sub-18, però 
aquesta és la seva primera presència en la 
selecció absoluta. Ventura es va afegir a una 
llista de 14 jugadors on també hi havia el 
seu company Xabi López-Arostegui i molts 
exverd-i-negres, com Pere Tomàs, Alberto 
Abalde i Natxo Llovet. España, ja classifica-
da, s’ha d’enfrontar a Letònia avui divendres 
22 de febrer i a Turquia el proper dilluns dia 
25. La convocatòria de Ventura és un pre-
mi a l’excel·lent temporada que està fent el 
jugador badaloní, peça clau en el bon mo-
ment que travessa el Divina Joventut.
A més del capità i de López-Arostegui, la 
finestra FIBA també s’ha endut  Marko To-
dorovic (Montenegro), Conor Morgan (Ca-
nadà) i Marcos Delía (Argentina), mentre 

Ventura estrena internacionalitat i s’afegeix 
a López-Arostegui en la llista d’Scariolo

que Nico Laprovittola s’ha quedat a Bada-
lona per descansar. També s’ha quedat Luke 
Harangody, mentre que Dakota Mathias ha 
aprofitat l’aturada per viatjar al seu país per 

El planter verd-i-negre, ben present a la selecció / @ NPhotos/FEB

Imatge del matx amb l’Estudiantes. / D. Grau

L’infantil A de la Penya no va poder  lluitar 
pel títol de la Minicopa Endesa. Els verd-
i-negres van caure en el debut davant del 
València Basket (85-77), tot i els 23 punts 
que van anotar Conrad Martínez i Adrià 
Cano, i van quedar-se fora de les semifi-
nals en tornar a perdre davant del Real Ma-
drid (68-112), que acabaria sent el campió 
del torneig. Els jugadors d’Héctor Sánchez 
van tancar la fase de grups guanyant el 
Movistar Estudiantes (83-79) i van jugar 
el partit pel cinquè lloc, on van vèncer el 
Tecnyconta Saragossa (73-69). 

L’infantil de la 
Penya acaba 
cinquè en la 
Minicopa Endesa

fer-se noves proves i visitar un metge de la 
seva confiança. El jugador no acaba de fer 
net de les molèsties al turmell i vol conèixer 
una altra opinió. 
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LA PRÈVIA 26a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 24 de febrer. 17 hores.

I en el millor moment, l’Olot

UE OLOTCF BADALONA
POSICIÓ 10è

12 Partits a casa G 5  E 3  P 4
Gols a casa Marcats 13 Rebuts 10

Entrenador Juanjo Garcia.

POSICIÓ 8è
12 Partits a fora G 3  E 4  P 5

Gols a fora Marcats 5  Rebuts 10
Entrenador Raúl Garrido.

Cada vegada amb menys urgències, cada 
cop més lluny de la zona baixa de la clas-
sificació, el Badalona torna a jugar a casa 
aquest diumenge a la tarda. Després del 
triomf per la mínima contra el filial del 
València, el tercer consecutiu, el conjunt 
escapulat rebrà l’Olot amb un somriure als 
llavis. “Serà un partit molt complicat, són 
un equip molt ben treballat”, comentava 
Juanjo Garcia, després de l’entrenament 

de dimecres. El tècnic no vol que l’eufòria 
col·lectiva, provocada pels bons resultats, 
sigui contraproduent. “Aquesta dinàmica 
tan positiva que tenim pot ser perillosa. 
Tothom està content, amb el joc i, sobretot, 
amb els resultats. I l’Olot és el rival més di-
fícil que podríem tenir en un moment com 
aquest, perquè, amb aquest grau de con-
fiança, si no toquem de peus a terra, po-
dem endur-nos una sorpresa”, advertia. Els 

Foto: Eloy Molina.

01

BADALONA - VALÈNCIA B

Dinàmiques

Tercera victòria consecutiva d’un Ba-
dalona que, a poc a poc, va sortint de 
la zona perillosa. Pràcticament amb els 
mateixos jugadors, l’equip sembla un 
altre: juga millor i, a casa, surt més a 
l’atac. Què ha canviat? És difícil trobar 
una resposta que no sigui la de la bona 
dinàmica, una dinàmica positiva que, 
ben segur, té un detonant que, en el cas 
del Badalona, podria ser el canvi d’en-
trenador. Cal aprofitar aquests bons mo-
ments de joc perquè encara queda molt i 
tot el que sigui sumar serà feina feta. Dit 

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

El racó d’en Saisó

de La Garrotxa, que van superar el Badalo-
na per un contundent 4-0 en el partit de la 
primera volta, són vuitens i s’han mantin-
gut durant la major part de la temporada 
en la zona tranquil·la. L’últim precedent a 
l’Estadi, però, és una victòria mínima (1-0), 
en la tercera jornada del curs passat.
“Estem preparats per a qualsevol cosa i 
som conscients que la bona ratxa es pot 
acabar en qualsevol moment. Però te-
nim clar que hem d’intentar fer-la durar 
al màxim, per sortir definitivament de la 

això, el Badalona respira i això és el més 
important.

zona de perill”, manifestava Juanjo Gar-
cia. Sigui com sigui, l’afició del Badalona 
no pot evitar el record de les set victòries 
consecutives que, ara tot just fa un any, 
van situar l’equip molt a prop de les quatre 
primeres posicions.
Tots els jugadors escapulats estaran dis-
ponibles excepte Natalio, que es recupera 
de la fractura a la costella que va patir en 
el partit contra el Cornellà, i Emaná, que 
continua esperant la documentació que 
permeti la tramitació de la seva fitxa.

Badalona: Morales; Albarran, Valentín, Moya-
no, Robusté; Nana; Robert Simón (Marc Carbó, 
73’), Boniquet (Estellés, 83’), Santi Magallan 
(Ángel Sánchez, 66’), Ivan Agudo; Chacopino.

València B: Emilio, Pascual, Adrià Guerrero 
(Esquerdo, 66’), Guillem, Hugo, Kata (Sebas, 
46’), Alex Corredera, Miki, Sekou Gassama, Lolo 
Pla (Fran, 56’), Centelles.

Gol: 1-0 (60’) Chacopino.

Àrbitre: Peña Varela. TG: Molina.

Públic: 662 espectadors.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. At. Balears 46 36 24
 2. Vila-real B 45 37 24
 3. Lleida 42 35 26
 4. Hércules 42 23 18
 5. Cornellà 40 30 19
 6. Barcelona B 36 31 23
 7. Ebro 35 22 22
 8. Olot 34 24 22
 9. Espanyol B 33 34 30
 10. Badalona 32 22 24
 11. Ejea 32 23 26
 12. Sabadell 31 27 36
13. At. Llevant 29 25 27
 14. Alcoià 29 19 25
 15. Ontinyent 29 21 28
 16. Peralada 27 24 27
 17. Conquense 26 21 31
 18. Teruel 25 18 32
 19. Castelló 24 19 22
 20. València B 24 30 35

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

Propera Jornada Resultats Jornada 25

 Badalona1 - València B 0
 Conquense 0 -  At. Balears 1
 Hércules 1 -  Cornellà
 Peralada 0 -  Ontinynent 1
 Ejea 1 -  Espanyol B 1
 Olot 1 - Barcelona B 1
 Lleida 2   -  At. Llevant 0
 Alcoià 0   -  Ebro 1
 Sabadell 1 -  Vila-real B 1
 Castelló 1 -  Teruel 1

Trofeu Joan Saisó 
Al màxim golejador del  
CF Badalona en la lliga
• Amb 5 gols Chacopino.
• Amb 4 gols Natalio.
• Amb 3 gols Robert Simón, Iván Agu-
do (1 de penal) i Albarrán (3 de penal).
• Amb 1 gol Boniquet, Santi Magallán, 
Aly i pròpia porta.
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La ‘Llefi’ torna a sumar lluny de casa; el Young 
Talent perd una oportunitat de victòria
Salvació virtual del Lloreda a Tercera (4-3); el Pere Gol, per bon camí (3-0)

La Unificació Llefià segueix acumulant 
millors registres quan juga lluny de Llefià 
que quan ho fa com a local. El conjunt de 
Jordi Souto encara no ha sumat cap punt 
al seu Municipal a la segona volta (dues 
derrotes) i aquesta jornada ha tornat a 
guanyar lluny de Badalona, a Mollet. La 
‘Llefi’ es va avançar al camp del Molleten-
se al primer temps amb una diana d’Álex 
Saumell però, pocs minuts després, David 
Sánchez va igualar el matx. Ja a la repre-
sa, Franc Palacios i Álex Saumell van re-
tornar la victòria als vermells i es trenca 
d’aquesta forma una ratxa de tres derrotes 
seguides. Diumenge a les 12h, el Montca-
da -tercer classificat- visita Llefià. 

Per la seva banda, el Young Talent de Ri-
cardo Parra va perdre una oportunitat de 
victòria davant un rival directe a la classi-
ficació, el Parc. Alberto López va avançar 
els de Sant Roc al primer temps però els 

barcelonins van igualar el partit al segon 
temps. Un punt insuficient per apropar-se 
a les posicions de salvació. Diumenge es 
desplacen a Premià de Mar, un camp molt 
complicat. 

A Tercera Catalana, l’alegria és plena. El 
Lloreda va superar l’Arenys en un par-
tit boig. Els de Benja Portillo es van 
avançar al primer temps (2-0) però els 
maresmencs van obligar als badalonins 
a remuntar el matx (2-3) i fer embogir el 
Municipal de Lloreda (4-3). La salvació és 
pràcticament una realitat. Per la seva ban-
da, el Pere Gol també comença a endreçar 
la seva situació a la taula després de gole-
jar el Cerdanyola i allunyar-se a sis punts 
del descens. 

Finalment, a Quarta Catalana, el Pere Gol 
B va caure a casa contra el Martorelles (0-
4) i el Bufalà al camp de l’Ametlla (3-0). Foto: M. Expósito

Segona derrota del curs de les badalonines

 L’AEM Lleida ha provocat la segona desfeta 
del Seagull aquesta temporada. Després de 
caure per la mínima davant Barça B i Zara-
goza, l’equip de Roger Lamesa ha obtingut 
el seu premi en detriment d’un conjunt que 
abandona la primera posició de la taula (3-1). 
L’empat de les aragoneses a la Ciutat Es-
portiva Dani Jarque (1-1) ha alterat les 
dues primeres posicions de la classificació 
i ha fet caure les de Jordi Ferrón. Al Mu-
nicipal de Recasens, l’AEM va començar 
dominador de la pilota mentre el Seagull 
intentava trobar-se còmode al terreny de 
joc. “Elles han sortit molt fortes. Ens ho 
van posat difícil al principi i ens van do-
minar”, reconeix Ferrón. Una superioritat 
que, afortunadament, no es va veure reflec-
tida al marcador.
Al minut 23, Pilar Garrote va avançar el 
conjunt badaloní. Una diana que no va 
enfonsar a les locals, però que va igualar 
la intensitat del matx. Amb el Seagull i 

L’AEM tomba el Seagull: 
les ‘gavines’ ja no són líders  (3-1)

Foto: X. García

l’avantatge a favor es va arribar a la mitja 
part, on l’AEM encara tenia moltes coses a 
dir. El partit va continuar obert per ambdós 
conjunts, però en una jugada combinativa, 
Vane Núñez ‘Pixu’ va igualar el matx al mi-
nut 60 i quan el Seagull buscava el gol, un 
contraatac al 61 va permetre a Natalia Fer-
nández avançar el seu equip al marcador.
Tot i les dificultats, el Seagull es va man-
tenir ferm en el seu joc, però quan més es 
coïa l’empat, l’AEM va sentenciar el matx i 
provocar la segona desfeta badalonina de la 
temporada, curiosament també a la segona 
volta.  “És molt difícil guanyar partits, amb 
els resultats que s’han donat aquesta jorna-
da queda demostrat encara que estiguis a la 
zona alta de la classificació sempre costa”. 
Aquest diumenge a les 12 hores, el Son 
Sardina visita l’Estadi i el Seagull haurà de 
recuperar el camí de la victòria i intentar 
alçar-se a la primera posició. Encara resta 
molta Lliga.

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comFUTBOL COMARCAL

Un mes després que el Badalona li confiés la banqueta del primer equip, Juanjo Garcia s’ha guanyat el respecte de 
tothom, començant pels seus jugadors. El joc de l’equip i, sobretot, els resultats -un empat i tres victòries seguides- li 
estan donant la raó. De tot plegat en parlem en aquesta entrevista.

- Ja fa un mes...
- Tot va passar molt de pressa. Per a mi va 
ser difícil controlar les emocions. De cop, 
era l’entrenador del Badalona! Un somni que 
sempre havia tingut. Les sensacions van ser 
molt fortes, gestionar tot plegat va fer que la 
primera setmana fos horrible.

- Però davant la probable sortida de Cal-
deré, no s’olorava que era un dels can-
didats a substituir-lo?
- Amb en Ramon vam parlar de la possibilitat 
que fos el seu segon i ell estava content que 
jo pogués ocupar el seu lloc, si les coses no li 
anaven bé. En tot cas, no m’acabava de creure 
que fos un candidat real. Feia un any i mig que 
no entrenava... Era difícil.

- Però la realitat va ser que el Badalona 
va apostar, d’inici, per vostè.
- Així és. La primera setmana, en què vaig 
dormir molt poc i va ser de les més dures que 

Juanjo Garcia: “Ara ja em sento 
entrenador de segona B ”

Foto: Eloy Molina

he viscut mai, va acabar amb el partit a Terol: 
els jugadors van respondre molt bé, treballant 
amb intensitat, i el resultat va ser bo. Després, 
contra el Cornellà a casa, sabia que em jugava 
el crèdit. I vam aconseguir guanyar i jugar bé. 

Amb quatre punts a la butxaca en dos partits, 
em va arribar el moment de saber on estava i 
guanyar al camp de l’Atlètic Llevant, amb el 
bany que ens van donar, em va donar una vida 
més. Finalment, el partit contra el Mestalla a 
casa ha estat clau, perquè era un rival de la 
zona baixa, que s’havia de superar. Ho vam fer, 
a més, jugant una molt bona primera part. Ara 
sí, ja em sento entrenador de segona B.

- Quin vestidor s’ha trobat?
- El més professional de la meva vida. Quan 
vaig parlar amb els capitans els vaig trans-
metre que, independentment del temps que 
durés a la banqueta, ells i jo volíem el mateix: 
treure el Badalona de la zona baixa. Al princi-
pi, la plantilla estava a l’expectativa, com és 
lògic, però de seguida em van donar el seu 
suport. He aprofitat els dos viatges que hem 
fet per conviure amb ells i això ens ha fet 
créixer. La clau del petit èxit que, de moment, 
hem aconseguit està en la comunió que hi ha 
entre el cos tècnic i els jugadors. Però si els 
resultats no haguessin estat bons, tot això no 
hauria valgut per res...

- Continua dirigint la Fundació Futbol 
Badalona?
- Sí, perquè aquesta és la meva feina.

- Deu treballar moltes hores...
- Totes les del dia. Tinc clar que aquesta és 
la meva feina i que sóc un privilegiat de tre-
ballar en el que més m’agrada. Són moltes 
hores, quasi no tinc vida personal, però m’ha 
arribat una oportunitat que no vull desapro-
fitar.

- On s’imagina que estarà en la pre-
temporada?
- No m’ho plantejo. On estaré, segur, és en 
el meu despatx, treballant per a la Fundació.

- Si continués sent l’entrenador del Ba-
dalona la temporada que ve, seguiria a 
la Fundació?
- Hauria de parlar amb els dos presidents, 
el del club i el de la Fundació. M’encantaria 
continuar en el projecte de la Fundació, però, 
finalment, es tractaria d’una qüestió econò-
mica.
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El Joventut Femení supera la Minguella 
a l’Olímpic i ja és líder de Primera
Jornada negra a EBA, Copa i Primera masculina

El propòsit d’ascens d’aquesta temporada 
del Joventut Femení segueix per bon camí 
i amb molt bones sensacions. L’equip de 
Xavi Duatis disputava dues jornades en 
una setmana i ambdues amb la mateixa 
importància. Divendres 15 s’iniciava el 
cap de setmana amb el partit davant el lí-
der, el Balaguer., a l’Olímpic La victòria era 
clau per seguir escalant posicions i així va 
ocórrer. L’equip verd-i-negre va superar 
les lleidatanes (71-33) i en la jornada de 
diumenge també es van embutxacar els 
dos punts al derbi (71-33), en detriment 
d’una Minguella que encara no coneix el 
triomf aquest curs. Encara amb 12 partits 

a l’horitzó, el Joventut Fem. és líder amb 
una victòria més que Reus, Balaguer i Jo-
viat. 
Els equips badalonins masculins no van 
tenir tanta sort. Cap equip va aconseguir 
guanyar entre EBA i Primera Catalana. 
La desfeta més dolorosa va ser la del CB 
Coalci Sant Josep, qui va caure al centre 
parroquial contra el cuer, el Masnou (68-
71). La derrota encara manté els homes de 
Lluís Pintor fora del descens però aquest 
dissabte tenen una jornada on s’haurà de 
suar de valent si es vol guanyar. La visita 
al Poliesportiu Ricart de Sant Adrià no serà 
gens fàcil. 

A Copa Catalunya, Badalonès Fruits Secs 
Corbera, Círcol Catòlic i Maristes Ademar 
van perdre. Els de Xavi Riera a la pista del 
Sitges (79-66), els de Juli Jiménez versus 
Cantaires Tortosa (58-61) i els de Lluís Gar-
cía davant el Sant Cugat (78-71). La Min-
guella tanca el pòquer d’ensopegades a la 
pista del Tona (75-68) però es manté cinquè 
al grup 3 de Primera Catalana, així com el 
Badalonès la segona i el Maristes la cinque-
na. El Círcol cau fins a la dotzena posició.  
A Segona Catalana, vam celebrar tres vic-

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

tòries i una única derrota. La Cultural es 
consolida en la primera posició una set-
mana més després de vèncer el CB Calella 
(66-78), el Círcol B va superar l’Arenys a 
La Plana (63-52) i el Sant Andreu Natzaret 
La Garrida a Països Catalans (56-48). El 
Badalonès B va caure a Granollers (75-61) 
contra el filial vallesà. Finalment, a Tercera, 
la UB Llefià es va oblidar la desfeta contra 
el SESE B amb un triomf contra el Claret B 
(67-56) i el Bufalà va ensopegar a la pista 
del Roser C (82-68). 

Foto: BBC Joventut
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MAGATZEM I EXPOSICIÓ A ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA (Ctra. del Cross a 
Argentona, costat ITV, sense problemes d’aparcament)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARI COMERCIAL:
De dilluns a divendres: 7:30 a 13:30h i 15:00 a 20:00h
Dissabte: 8:00h a 13:30h i de 16:00 a 20:00h

MAGATZEM I EXPOSICIÓ A MATARÓ:
Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1, MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15

HORARI COMERCIAL:
De dilluns a divendres: 7:30 a 13:30h i 14:30 a 20:00h 
Dissabte: 8:00h a 13:30h
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www.gress.es

TOT PER A LA CONSTRUCCIÓ 
I LA REFORMA DE LA LLAR

LA CUINA DELS TEUS
SOMNIS JA ÉS POSSIBLE!

Reserva la teva
 cuina abans de

l’1 de març i 

et REGALA
les rajoles! 

*Consulta condicions de l’oferta en botiga.
*Promoció vàlida des del 15 de gener fins l’1 de març.

*

5 dels 7 representants badalonins passen la fase de grups

El primer equip d’Industrias San-
ta Coloma va estrenar el pas-
sat dissabte la que serà la seva 
llar, l’Olímpics de Badalona, en 
el que resta de temporada, i la 
2019/2020, mentre durin les 
obres al Pavelló Nou de Santa 
Coloma.
Més de 2.000 persones es van 
donar cita en el partit que l’equip 
colomenc va disputar contra 
l’Osasuna Magna, el qual va fi-

Industrias s’estrena 
a l’Olímpic amb 
2.000 persones

nalitzar amb empat a 2. El club va 
decretar jornada de franc per tal 
d’afavorir l’assistència al Pavelló 
badaloní.
En el que resta de temporada vi-
sitaran Badalona dos dels millors 
equips del futbol sala estatal, el 
Movistar Inter i el Futbol Club 
Barcelona, equip que avui dia 
mana a la classificació de Divisió 
d’Honor, i al que l’equip colomenc 
va guanyar al Palau Blaugrana. Foto: CTT

Foto: Industrias

Pau Lloret, del CTT, 
tercer a Valladolid

Molt bona actuació dels inte-
grants del CTT Badalona en el 
Torneig Estatal disputat a Vallado-
lid, al qual participen els 48 mi-
llors jugadors de cada categoria. 
L’infantil Pau Lloret va ser el més 
destacat, amb un meritori tercer 
lloc.
5 dels 7 representants badalo-
nins van superar la fase de grups. 
Destaquen les actuacions d’Adrià 
Fernández, caient a quarts de final 
contra el campió Casares, i de Lis 
Pardo, arribant a la mateixa ron-
da en la qual va perdre contra la 
sots-campiona Badosa.
Lloret va superar la fase de grups 
com a primer classificat, després 
de derrotar al basc Cepas, l’altre 
semifinalista per 3 a 0, i a Puig-
molé (3-2). El madrileny Pantoja 
li va barrar el pas a la final (3-2), 
en un partit molt renyit. El jugador 
del CTT Badalona manté opcions 

de poder formar part de la Selec-
ció que anirà al Campionat d’Eu-
ropa. després del seu primer lloc 
al Zonal, tercer al Trial, i aquesta 
nova tercera posició.
Marina Bueno i Martí Pèlachs 
també van superar la fase de 
grups, perdent als setzens de final 
contra uns segons de grup.Mario-

na Bachs i Sergi Bocanegra van 
caure a primera ronda. Per la seva 
banda, Alba Delgado, jugadora 
que estava classificada, no es va 
poder desplaçar a terres castella-
nes, mentre que el benjamí Jordi 
Lloret, que va viatjar com a reser-
va, no va poder jugar al no haver 
cap baixa de darrera hora

Dracs i Roockies ofereixen un gran espectacle. Les Dracs Girls perden a Pomar

Victòria de l’equip junior dels Ba-
dalona Dracs en un espectacular 
partit al camp dels Barberà Rooc-
kies (46-52), en partit correspo-
nent a la cinquena i darrera jor-
nada de la fase regular de la Lliga 
Catalana de Futbol Americà en la 
seva categoria. Amb aquest triomf, 
els nois de Xavi Gonzalo finalitzen 
aquesta fase invictes, primers amb 
un balanç de 5-0. D’aquesta ma-
nera s’asseguren poder disputar a 
casa una hipotètica final.
El resultat final és una mostra del 
gran nivell mostrat pels dos mi-
llors equips de la categoria. Ja al 
descans el resultat era de 21 a 25, 
favorable als badalonins. El local 
Matias Castagno, amb 22 punts 
anotats, i el negre i plata Lucas 
Masero (18) van ser els grans 

Els juniors dels Dracs finalitzen 
la fase regular invictes

protagonistes d’aquest matx.
Tant Dracs (5-0) com Roockies 
(4-1) s’han classificat directament 
per a les semifinals de la LCFA 
Junior. Els seus rivals sortiran de 
les eliminatòries entre Pioners i 
Búfals per una banda, i Pagesos 
contra Bocs per una altra.
Les Dracs Girls van perdre contra 
Búfals (8-44) a Pomar. Malgrat el 
resultat final, les noies de Simon 
Rowley van tenir les sseves op-
cions, sobretot a la primera part 
en la qual van marxar al descans 
amb un ajustat 8 a 18. La major 
experiència de les jugadores del 
Poblenou es va imposar durant el 
segon període. Alba Gutiérrez va 
ser l’autora d’un touchdown, men-
tre que Elena Leiva va anotar els 
dos punts posteriors
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