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Noves
brigades
per petites
reparacions
L’ajuntament contracta 21 persones
per millorar l’estat de la via pública
8M reivindicatiu: el Diari
analitza el paper de la dona
en diversos sectors de la
societat badalonina
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Tot i que el paper de la dona es fa poc a poc
més visible en la societat badalonina, UGT i
CCOO demanen sortir al carrer per combatre
la bretxa salarial

Manifestació pel Dia de la Dona, el 8 de març de 2018 / Facu Martínez
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Patronal i sindicats de Badalona
alerten de la desigualtat de la dona
en un altre 8M reivindicatiu
Els sindicats majoritaris a Badalona volen
superar la jornada històrica del 8M de l’any
passat on més d’un miler de persones es
van sumar a la manifestació unitària de la
tarda amb lemes com “Visca la vaga feminista”. Enguany es torna a repetir una concentració a les 12h i una manifestació a les
18h des de la Plaça de la Vila fins a la Plaça
de la Dona. CCOO al Barcelonès Nord fins
i tot ha decidit que s’unirà a la convocatòria
de Badalona en comptes de marxar a la
concentració de la tarda a Plaça Espanya de
Barcelona. Des d’UGT, la secretària comarcal, Reyes Solaz, demana que “tothom surti
al carrer”. Els dos sindicats han convocat
aturades en els centres de treball de 12h
a 14h i de 16h a 18h per repetir l’èxit de
2018, quan en sectors com el de la neteja
o el sanitari es va arribar al 70% de segui-

ment. Tant UGT com CCOO creuen que la
vaga és l’únic instrument útil per visibilitzar
la desigualtat que pateixen les dones. Des
de la Federació d’Empresaris de Badalona,
el president Josep Maria Puente, diu que és
més partidari de la “formació a la societat”
que no pas de les vagues.
Badalona no s’escapa de la bretxa salarial i la desigualtat
En el que sí coincideixen tots els agents
econòmics de Badalona és en la diagnosi
i en la necessitat de sensibilitzar sobre el
canvi cultural. El mateix Puente reconeix
que a Badalona deuen haver només un 5%
de dones que dirigeixin les empreses. Pel
que fa a la bretxa salarial, Puente creu que
“durant anys, les dones no han tingut accés als estudis superiors, cosa que per sort

està canviant”. Reyes Solaz (UGT) i Ovidi
Huertas (CCOO) denuncien que a Badalona, sobretot en sectors com el comercial
o la neteja, es donen casos en què l’home
cobra més per la mateixa feina. “Les empreses compleixen el salari base que marca el
conveni, però després premien els homes
amb suplements especials”, explica Solaz,
que coneix casos concrets d’empreses on
les encarregades reben un sou inferior als
encarregats pel mateix lloc de feina. Sobre
el decret de l’Estat que obliga les empreses
de més de 50 treballadors a publicar les
taules salarials per sexe i categoria, els dos
sindicats creuen que és insuficient perquè
gran part de les desigualtats en ciutats com
Badalona es produeix en les petites empreses. “Cal obligar per llei a les empreses a
complir amb la igualtat, com es va fer amb

BADALONA ÉS DE LES POQUES CIUTATS CATALANES QUE HA
TINGUT DUES ALCALDESSES EN DEMOCRÀCIA

D’esquerra a dreta, l’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, l’alcalde Joan Callau, de Sant Adrià,
Ada Colau, de Barcelona, l’exalcaldessa Dolors Sabater, de Badalona i l’alcaldessa Laura Campos, de
Montcada i Reixac en un acte del Consorci del Besòs al febrer de 2016. / Arxiu

Políticament, com la resta de comarca del Barcelonès Nord, Badalona ha
destacat històricament pel paper de la
dona, almenys en primera línia. L’any
1971, Cecília March es va convertir
en la primera regidora de la història
de Badalona. 8 anys després, a les primeres eleccions municipals, quan els
consistoris eren plens d’homes, Luisa
Longas, Pilar Cantero, Maite Arqué
i Elisa Reverter van ser les primeres
4 regidores de la democràcia. L’any
1999, Arqué (PSC) es convertiria en la
primera alcaldessa de la història de Badalona gràcies a un pacte amb una altra

dona, Muntsa Niso (ICV). Durant el seu
mandat, Arqué va potenciar el paper de
la dona nomenant Paquita Teruel com a
nova regidora d’Igualtat. Al 2015, Dolors
Sabater (Guanyem Badalona en Comú),
una de les poques dones que ha arribat a presidir una associació de veïns,
era escollida la segona alcaldessa de la
història de la ciutat. I amb ella, el Barcelonès Nord marcava la diferència amb
Rosa Funtané (ERC) a Montgat, Esther
Pujol (PSC) a Tiana i Núria Parlon (PSC)
a Santa Coloma de Gramenet. A tot plegat, s’hi afegia la primera alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau.
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les llistes electorals que obliguen a tenir
60% d’homes i 40% de dones”, sentencia
Solaz. Des de CCOO, Ovidi Huertas, també
creu que jornades com les del 8M serveixen
per sensibilitzar la societat però que “els
canvis de debò es fan dins dels convenis
col·lectius de les empreses”. La jornada del
8M, però, és més àmplia i també reclama
mesures contra la violència masclista o els
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abusos sexuals. Els sindicats mantenen
que, pel que fa a l’assetjament en els centres
de treball, s’ha aconseguit que la dona no
ho vegi com un tema personal sinó també
com un problema laboral. L’any 2018, UGT
va detectar 3 casos especialment greus en
empreses de Badalona i esperen que, amb
la visibilització que hi ha als mitjans, aflori
encara més.

Badalona ha atès 400
dones per violència
masclista durant el 2018
La Federació de Dones lamenta que la societat
pensi que “les dones estem millor que abans”
Més enllà de l’àmbit laboral, la reivindicació del 8M inclou molts altres aspectes
relacionats amb la desigualtat entre homes
i dones. Un d’ells és el de la violència masclista. A Badalona l’any 2018 va morir una
dona a mans de la seva parella. Va ser la

matinada del 17 al 18 de juny, al carrer Solsona, al barri de La Salut. Un home de 48
anys es va presentar a les dependències de
la Guàrdia Urbana de Badalona assegurant
que havia matat a la seva dona, de 40. L’endemà, la ciutat despertava consternada. La

L’ESPORT FEMENÍ, EN SEGON TERME TOT I COMPETIR EN CATEGORIES MÉS ALTES QUE EL MASCULÍ
Si pensem en una figura destacada en
el món de l’esport que sigui dona, no
hi ha dubte que a tots ens ve al cap la
nedadora Mireia Belmonte. Però no és
l’única. A la ciutat tenim equips que
competeixen en altes categories i que
continuen sent el germà petit de l’esport masculí. Un exemple és el Seagull,
l’equip de futbol femení de Badalona.
Actualment competeixen en la segona
divisió nacional femenina i han jugat
tres vegades consecutives els playoff
d’ascens a primera. La temporada vinent, el futbol estatal femení comptarà
amb una primera divisió B, a la qual hi

accediran els 5 primers equips de cada
grup de segona. El Seagull ho té pràcticament aconseguit. Si guanyen aquest
diumenge i a falta de 5 partits per acabar
la lliga, podrien classificar-se matemàticament. Amb les dades a la mà, el Seagull competeix en una categoria més alta
que el CF Badalona que està a 2aB, però
ni el reconeixement, ni el sou ni el ressò
mediàtic és comparable. En bàsquet,
els equips de Badalona del Joventut i el
Minguella competeixen en primera femenina. I esports tradicionalment d’homes com pot ser el futbol americà, ja té
equip femení a Badalona: les Drac Girls.

Manifest dia de la Dona d’ahir dijous a la plaça de la Vila.

Plaça de la Vila acollia un minut de silenci en record a la víctima i com a denúncia
d’aquest tipus de violència. I és que, segons
dades del Servei d’Informació i Atenció a
les Dones de Badalona, de les 437 dones
ateses durant el 2018, 399 tenien relació
amb casos de violència masclista. A més,
alerten que cada vegada són dones més joves les que la pateixen. A banda del SIAD,
que ofereix atenció immediata en aquests
casos, la Federació de Dones de Badalona
també dona resposta a aquesta problemàtica oferint assessorament jurídic i psicològic
a les dones que ho necessiten. Les atenen
els dimarts a la tarda al Centre Cívic Torre
Mena. La Federació atén 10 dones de mitjana al mes. Aquest col·lectiu va néixer l’any
2013 i actualment el formen més de dues
mil dones. Es va crear “amb l’objectiu d’impulsar una xarxa de suport, reivindicació i
empoderament”, recorda la seva presidenta,
Rocío Mateos. Reclama a les administracions públiques que apostin per posar fi a
aquesta desigualtat. “Es necessita que ens
escoltin, protecció, formació sobre violència, que es facin lleis i raglaments...”, assegura Mateos. Des de la Federació de Dones
alerten que la societat no està encara prou

conscienciada sobre la necessitat d’igualtat
entre homes i dones. Per aquest motiu, crida a la participació aquest 8M. “No tota la
societat està conscienciada, ens fa molt mal
escoltar que estem millor que abans”, lamenta Rocío Mateos. “Per això, els col·lectius de dones no callarem mentre hi hagi
dones que cobren menys per fer la mateixa
feina que els homes, que són penalitzades
pel fet de ser mares o dones que són violades només pel fet de ser-ho”, afegeix. La
Federació està formada per 23 grups de
dones i, a més d’organitzar aquests actes
reivindicatius, fan tallers, conferències, sortides culturals i participen en molts actes de
ciutat. Tot plegat per fer visible el paper de
la dona a la societat. “El més important és
que es visualitzi i identificar la paraula ‘feminisme’ normalitzant-la perquè se sàpiga
que les feministes lluitem per a la igualtat
de drets”, diu Mateos. A banda de la manifestació que anirà de la Plaça de la Vila a la
Plaça de la Dona aquest 8M a partir de les
18h, s’han organitzat durant tota la setmana
actes relacionats amb la lluita de la dona.
La Federació organitza el tradicional Sopar
de les Dones aquest dissabte 9 de març al
Restaurant Can Toy de Montcada i Reixac.
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EDITORIAL

8M, de la vaga general
a la igualtat
L’ONU va fixar el 8-M com a Dia Internacional
de la Dona el 1975. Tot i aquest dia, a part del
nostre món continua la desigualtat entre homes
i dones. Fins i tot aquí, on la igualtat està reconeguda oficialment, la discriminació de gènere
és encara molt palesa, d’especial incidència en
el món laboral amb una profunda bretxa salarial respecte als homes, i de forma terrible en
l’àmbit familiar, amb l’execrable alt grau de la
violència de gènere. L’aplicació de polítiques
d’igualtat en tots els àmbits, des de l’empresa
fins a la vida social, juntament amb l’aprovació de lleis que combatin les discriminacions,
són eines imprescindibles. Però també la sensibilització és fonamental, i en aquest aspecte
la jornada reivindicativa d’aquest 8 de març és
una manera de parlar i debatre sobre aquesta
desigualtat. A Badalona, per segon any consecutiu, s’ha convocat una manifestació unitària
que sortirà a les 18h des de la plaça de la Vila
i arribarà a la plaça de la Dona. En aquest punt
s’ha preparat la lectura de diversos manifestos
que seran llegits per dones de diverses enti-

tats. L’any passat aquesta convocatòria va ser
un èxit, tal i com s’apunta que serà enguany.
Tot plegat precedit d’una vaga convocada per
sindicats i organitzacions feministes, i on les
dones volen reivindicar-se i denunciar aquestes
desigualtats. A Badalona, hi ha entitats, moltes,
que treballen durant tot l’any per trencar barreres, per buscar solucions i donar un suport vital
a moltes dones de la ciutat. Moltes d’aquestes
associacions treballen amb pocs recursos i
amb hores de voluntàries que s’hi deixen la
pell. Potser alguns creuen que no s’ha de celebrar aquest Dia de la Dona perquè cada dia ho
hauria de ser i no se celebra cap dia de l’home.
Potser sí, però només el fet d’observar les generacions que van aconseguir tants èxits, amb
les que seran les encarregades d’aconseguir-ne
molts més, produeix una emoció que no ens
podem permetre el luxe de perdre per part de
tota la ciutadania. Aquest 8M, a part de tots els
actes reivindicatius preparats, vagues i manifestos, han de servir per escriure en majúscula
una paraula; igualtat.
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Torrents (JxCAT) presenta el seu equip
i el programa per a les municipals
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La consellera Elsa Artadi presideix l’acte al Principal

Un vianant mor
atropellat per un
cotxe al barri de
Sant Roc

David Torrents ha estat presentat, aquest
dimarts, com a cap de llista de Junts per
Catalunya Badalona en un acte al Teatre
Principal que ha aplegat força públic. La
formació també ha desvetllat les cinc primeres persones que formaran la llista electoral de cara a les eleccions municipals del
26 de maig. El número dos serà per l’exregidora socialista, Conxita Botey, tal i com
ja havia avançat el TOT, seguit pel restaurador Ferran Llibre. La quarta a la llista serà
la propietària de la Llar d’Infants Nin, Anna
Gasull i al número cinc l’empresari Joan
Casanovas. Durant l’acte hi ha participat
la consellera de Presidència Elsa Artadi,
que ha destacar que Torrents és l’exemple
d’un candidat que “escolta”. El pare del nen
mort als atemptats de les Rambles de Barcelona, Javi Martínez, també ha participat
per donar la visió més personal del candidat, David Torrents, durant la seva etapa
com a Mosso d’Esquadra. Per la seva part,
Torrents ha “llençat una mà” a les formacions d’ERC i Guanyem per fer un front so-

La Guàrdia Urbana va detenir un conductor
d’un turisme com a presumpte autor d’un
delicte d’homicidi imprudent per l’atropellament mortal d’un vianant a l’avinguda
Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc.
Els fets van succeir la nit del passat dijous.
Segons el cos policial, el conductor d’un turisme va perdre el control del seu vehicle xocant contra una tanca i posteriorment contra
cinc vehicles estacionats, atropellant també
al vianant. La víctima és un home de 42 anys
i veí de Badalona. El conductor de 52 anys,
que va resultar il·lès, va donar positiu a les
proves de detecció d’alcoholèmia, motiu pel
qual la Guàrdia Urbana va procedir a la seva
detenció. El detingut va passar a disposició
del Jutjat de guàrdia de Badalona. Es tracta
de la primera víctima mortal de 2019 en accidents de trànsit al nucli urbà de Badalona. Els
veïns de l’Avinguda Marquès de Montroig fa
temps que reclamen una millor regularització dels semàfors perquè alguns conductors
agafen grans velocitats en aquest tram de
carrer, sobretot en horari nocturn.

biranista a la ciutat, tal i com ha assegurat
demana la ciutadania. Torrents ha destacat
que ara “més que mai” cal una unitat de
totes les forces independentistes per evitar
que el popular Xavier Garcia Albiol torni a

governar. Pel que fa al programa electoral,
Junts per Catalunya Badalona vol potenciar el comerç local, la cohesió social de la
ciutat i millorar el manteniment de l’espai
públic.
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Ajudes de fins a 200 euros per pagar el lloguer
mensual dels joves de Badalona

21 persones s’incorporen a les noves brigades
de manteniment per petites reparacions

Els interessats poden demanar aquestes ajudes a l’OHL

S’han creat 7 noves brigades que treballaran matí i tarda

L’Ajuntament de Badalona subvencionarà a joves de 18 a 25 anys amb
200 euros com a màxim al mes noves
ajudes pel lloguer d’habitatges. Per
primera vegada, el govern de la ciutat
tirarà endavant aquestes ajudes per
evitar que els joves marxin de la ciutat. Una partida aprovada pel consistori, de 352.000 euros permetrà tirar
endavant aquestes ajudes. El govern
calcula que uns 170 joves podran beneficiar-se d’aquesta primera fase de la
subvenció. Poden acollir-se a les ajudes els joves de 18 a 35 anys, que siguin de Badalona, amb contractes signats aquest any, amb ingressos dels
residents de la llar no superiors a 2,8
vegades l’indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya i que el preu del
lloguer no superi els 800 euros. Les
ajudes poden sol·licitar-se, del 18 de
març al 12 d’abril, al Badiu Jove situat
al Carrer d’Ausiàs Marc, 61. La prime-

A les ajudes s’hi poden acollir joves de 18 a 35 anys

ra tinenta d’Alcaldia i regidora de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i
Habitatge, Teresa González, ha afirmat
que “aquestes ajudes són una demostració de l’aposta d’aquest govern en
temes d’habitatge. Amb aquesta mesura
fomentem l’emancipació dels més joves
i l’Ajuntament col·labora a poder mantenir una qualitat de vida necessària per
al desenvolupament personal i professional durant aquesta etapa de la vida.
Les sol·licituds d’ajuts es presentaran
a l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), situada a l’avinguda Alfons XIII cantonada
amb carrer Ponent (Palau Municipal
d’Esports), en el model normalitzat confeccionat a aquest efecte disponible en
aquestes oficines i a la pàgina web de
l’OLH de Badalona, www.olh.cat. L’atenció presencial per tramitar la sol·licitud
a l’OLH es realitzarà exclusivament mitjançant cita prèvia, que caldrà concertar
en el telèfon 93 461 04 18.

LES REPARACIONS DE LES
BRIGADES ORDINÀRIES

Presentació de les noves brigades de manteniment, aquesta setmana

Set noves brigades, amb 21 persones, s’han
incorporat els darrers dies als carrers de Badalona per fer petites reparacions a la via pública, una de les queixes més habituals dels
ciutadans pel mal estat de moltes calçades
o voreres de la ciutat. La vintena de persones contractades, i que tenien una situació

d’atur de llarga durada, s’han incorporat en
horaris de matí i tarda gràcies a un programa de l’IMPO subvencionat per l’Ajuntament
i la Generalitat. Les noves brigades faran
petites reparacions urgents a la via pública,
com arreglar voreres, manteniment de parcs
o millorar l’accessibilitat. L’alcalde de Ba-

Acte públic sobre Europa
d’en Comú Podem
L’acte tindrà lloc al bar 1886 del carrer Prim

Parlament Europeu a Brussel·les

Aquest dissabte, 9 de març a les 11h al
bar 1886 del carrer Prim, tindrà lloc un
acte públic titulat De Badalona a Europa,
polítiques feministes i socials, organitzat
per En Comú Podem. A l’acte hi participarà
Jéssica Albiach, presidenta del grup parla-

mentari, Ernest Urtasun, cap de llista d’en
Comú Podem a les europees i els badalonins Aïda Llaurador, candidata de Badalona En Comú i Andreu Escobar, candidat
de Podem Badalona. L’acte serà d’entrada
lliure.

dalona, Àlex Pastor, va assegurar durant la
presentació d’aquestes brigades que la ciutat
ha estat mancada de manteniment, durant
els darrers anys, i ha assegurat que aquestes
persones faran petites feines que els ciutadans ho notaran. Pastor va afegir que “la

Abans de la incorporació d’aquestes
noves brigades, l’empresa Sorigué té
el contracte del manteniment ordinari
de l’espai públic de Badalona. Durant
el passat mes, aquestes brigades varen
realitzar 74 actuacions, repartides pels
6 districtes de la ciutat. Els treballs més
habituals són les reparacions de voreres, amb un total de 24 actuacions,
l’aglomerat de la via pública amb 18
feines i en pous, amb 12 treballs. Altres
reparacions han estat en embornals i
escocells dels carrers de Badalona.
seva tasca és molt important perquè es tracta
de fer allò que anomenem “microurbanisme”
que són petites actuacions amb la rapidesa
que ens demanen els veïns i les veïnes, i a
més, les fan uns grans professionals que es
trobaven en situació de desocupació”.
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Neix un projecte per
detectar els avis que
viuen sols a casa
Tres barris del districte primer han engegat
aquest mes de març el projecte “Radars Badalona”, un projecte que té l’objectiu crear
una xarxa comunitària i de prevenció que
redueixi el risc de soledat i aïllament de la
gent gran detectant les persones grans que
pateixen aquesta situació i que engegui iniciatives per poder-les ajudar. El projecte es
portarà a terme inicialment als barris del
Centre, de Coll i Pujol i de Dalt de la Vila
ja que una de les seves característiques és
l’envelliment de la població, molta de la qual
viu sola o amb una altra persona de la mateixa edat.

Un telèfon gratuït per informar dels
avis sols
Voluntaris de Creu Roja, de la fundació
Amics de la Gent Gran i d’entitats veïnals,
visitaran els comerços, farmàcies, ambulatoris, associacions de veïns d’aquests barris,
i demanaran la seva col·laboració com a ‘radars’, perquè s’ofereixin a detectar persones
grans en situació vulnerable i n’informin al
telèfon gratuït 900 102 844. La campanya
també està oberta a tota la ciutadania que
desitgi ajudar a les persones grans d’aquests
tres barris badalonins del districte primer.
A partir de la detecció de la persona o per-

Restaurant

DEVESA
MENU ESPECIAL GRUPOS

sones soles la Taula Radars farà una valoració de la seva situació i posarà en marxa
els acompanyaments necessaris amb els
serveis socials municipals i el voluntariat
per tal que aquestes persones grans s’incorporin a la xarxa comunitària de relacions
socials. El projecte és una iniciativa de

l’Ajuntament de la ciutat en col·laboració
amb el programa Radars de l’Ajuntament de
Barcelona. Està liderat per les associacions
veïnals, les entitats socials -com Creu Roja
i Amics de la Gent Gran- i els serveis socials municipals, que constitueixen la xarxa
“Radars Badalona”.

Calçotada clásica mínimo 2 personas:
• PAN TOSTADO CON TOMATE
• PEQUEÑO APERITIVO
• CALÇOTS EN SU SALSA
(pueden comer todos los calçots
que quieran)
PARRILLADA DE CARNE
• POLLO
• BUTIFARRA NEGRA
• BUTIFARRA PAYÉS
• LOMO
• CORDERO
• GUARNICIÓN: JUDÍAS DEL
VALLÉS
• ALL I OLI

POSTRE
• CREMA CATALANA ó
• MACEDONIA
• CAFÉ – LICOR
BODEGA
• VINO TINTO SELECTO
(se puede repetir)
• SANGRÍA DE CAVA
(se puede repetir)
• AGUA MINERAL
• CERVEZAS NO INCLUIDAS

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

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

El mocador de festes
tindrà els sis colors
de la bandera LGTBI

El disseny del mocador s’ha presentat aquest dimecres

Ja anem coneixent més detalls de les Festes
de Maig 2019. El disseny del cartell, el dimoni, el pregoner, que serà el presentador badaloní Jorge Javier Vázquez, s’ha anant desgranant durant els darrers dies. El darrer anunci
ha estat el disseny del mocador de festes,
que cada any s’espera perquè canvia de color. Després de 20 anys, el primer mocador
va ser ideat el 1999, serà de més d’un color.
En concret, seran sis franges dels colors que
conformen la bandera de la comunitat LGTBI:
el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau

i el violeta. Aquesta bandera va ser dissenyada per l’artista estatunidenc Gilbert Baker
l’any 1978. Tot i que l’original tenia 8 franges
de colors, des de 1979 es fan servir oficialment la de sis. Cada color té el seu significat
simbòlic, així, el vermell representa la vida,
el taronja la salut, el groc la llum del sol, el
verd la natura, el blau l’harmonia i el violeta
la humanitat. Enguany, l’Ajuntament editarà
37.000 exemplars del mocador que sortiran
a la venda a finals d’abril, al preu habitual
d’un euro.

Del 08/03 al 14/03/2019

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

PUBLICITAT 13

14 ACTUALITAT

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

Núm. 647

La descontaminació de la Platja de la Marina
estarà acabada a mitjans de juliol
La caleta està situada a la zona sud del port
La descontaminació del subsol de la Platja
de Ponent, la caleta denominada Platja de la
Marina, geogràficament al barri de La Móra i
inclosa en l’espai concessional del Port serà
una realitat en poques setmanes. El passat 27
de febrer es va publicar el plec de condicions
del projecte que acceptarà ofertes fins al 25
de març. L’empresa guanyadora haurà de fer
els treballs de descontaminació i de reposició
de les sorres en un termini de vuit setmanes
a partir de la resolució del concurs i la signatura del contracte, processos que fan situar
mitjans de juliol com la data en què l’espai
se sumarà a l’oferta de platges del litoral de
la ciutat, ja totalment regenerada. Aquesta és
una de les reivindicacions que fa temps fan
els veïns de la Mora, que a més també esperen que s’actuï a la platja situada davant del
barri.
El disseny del pont del ferrocarril es coneixerà a l’agost
D’altra banda, el consell d’administració

Imatge de la platja situada a la zona sud del Port

Els Mossos d’Esquadra
actuen a la Nike Store de
Montigalà per dos incidents
Els Mossos d’Esquadra han informat de
dos incidents que s’han produït, durant les
darreres setmanes, a la botiga Nike Store
de Montigalà. Segons fonts policials, el
passat 22 de febrer va produir-se un furt,
valorat en 165 euros. Tot i que es van viure
moments de tensió, els Mossos d’Esquadra van detenir una persona, però per un
requeriment previ i no pas per aquest furt.
La policia ha confirmat que no es va trobar
cap arma de foc i desmenteixen la informa-

ció publicada per un mitjà digital. D’altra
banda, el passat 2 de març, els Mossos
d’Esquadra van ser avisats perquè hi havia
una persona que va accedir a l’establiment
i que anteriorment havia provocat problemes en aquesta botiga. En aquest cas també es van viure algun moment de tensió.
Aquest diari s’ha posat en contacte amb
la Nike Store de Montigalà però no han
volgut fer declaracions públiques sobre
aquests incidents.

de Marina de Badalona ha atorgat a la UTE
Master Plan, S.L.- Enginyeria Reventós, S.L.
el contracte relatiu a l’assistència tècnica per
a la redacció del pont ferroviari al Port de
Badalona, la urbanització adjacent i la finalització del canal portuari i els accessos al
Pla Especial del Port de Badalona. L’estudi té
un termini de lliurament de vint setmanes a
partir de la signatura del contracte, de manera
que el disseny del viaducte del ferrocarril que
s’ha de construir i elevar per permetre la connexió de les embarcacions des de la dàrsena
central del Port al canal es coneixerà cap a
l’agost. L’import de l’encàrrec, al que es van
presentar cinc ofertes, ha quedat adjudicat
per 186.906,10 euros (sense IVA) a l’oferta que d’acord amb la mesa de contractació
-formada bàsicament per tècnics del l’Ajuntament de Badalona i del Consell Comarcal del
Barcelonès- ha demostrat àmplia experiència
en projectes portuaris i ferroviaris i provada
vàlua dels professionals de les diferents disciplines que integren l’equip.

BREUS

UNA SEGONA PERSONA ES PODRIA HAVER CURAT DEL VIH
La revista Nature ha publicat el cas d’una
persona portadora del VIH que es va sotmetre a un trasplantament de cèl·lules
mare per a tractar un limfoma i que porta
18 mesos en remissió del virus malgrat
no prendre tractament antiretroviral. Es
tracta del segon cas en el món, després
del Pacient de Berlín en 2009. Des de llavors, en totes les ocasions en les quals
s’havia retirat el tractament després d’un
trasplantament, el virus havia rebotat
abans de l’any. L’estudi ha estat liderat
per l’University College de Londres i s’ha
realitzat en el marc del consorci interna-

Bonaventura Clotet, amb l’equip d’IrsiCaixa

cional IciStem, coordinat per l’Institut de
Recerca de la Sida IrsiCaixa, amb seu a
Badalona, i el University Medical Center
d’Utrecht (Holanda).

TORNA A FUNCIONAR EL PUNT D’INFORMACIÓ DE NOUVINGUTS
DE SANT ROC

Imatge de la façana de l’establiment a Montigalà

El passat desembre, va tancar el Punt
d’Informació de nouvinguts de Sant
Roc. Aquesta oficina va tancar per la no
renovació del contracte que tenia l’entitat que prestava aquest servei des de fa
anys. De fet, la Fundació Surt, una entitat d’acció social que ja havia prestat
els seus serveis, ha aconseguit el contracte per als serveis d’assessorament
jurídic en estrangeria i serveis de me-

diació intercultural d’urdú i d’acollida.
El Punt d’informació de nouvinguts
de Sant Roc, situat a la plaça de Sant
Roc, número 40, s’impulsa des del
Consorci Badalona Sud amb la participació de l’Ajuntament de Badalona i
la Generalitat de Catalunya. El servei
d’informació torna a estar operatiu en
unes oficines molt a prop del Mercat
de Sant Roc.
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La dansa torna al metro dins de la
“La importància
Quinzena metropolitana de dansa
de ser Frank” serà
representada al Zorrilla Aquest mes s’han preparat nombroses activitats
La gloriosa trajectòria d’Oscar Wilde va quedar arruïnada
sobtadament amb la condemna
a dos anys de presó que l’acusava d’indecència per la seva
vida privada, només tres mesos després d’haver estrenat
aquesta comèdia. El director
David Selvas vol repetir l’èxit
de la seva moderna adaptació
del Don Juan de Molière amb

aquesta interpretació lliure
de la comèdia de Wilde i, per
aquest motiu, incorpora música pop, rock i indie en directe
interpretada pels mateixos actors. Selvas concep l’espectacle com una festa a la vida i
cant a la intel·ligència, l’amor i
la llibertat. L’obra aterra aquest
divendres, 8 de març, a les
21h, al Zorrilla.
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El Carnaval badaloní s’omple
de color amb les rues
Aquest dimecres de cendra el Carnaval ha posat punt i final després
de dies de gresca. A Badalona, els
principals actes es van celebrar
el passat cap de setmana. Dijous
i divendres eren les escoles que
sortien al carrer amb les seves rues
i aquest cap de setmana han estat
les entitats. Al Centre de Badalona,

la rua va aplegar-se a la Plana amb
un grapat de persones disfressades
que van animar els carrers fins a la
plaça de la Vila. També a Canyadó i
Casagemes, dissabte a la tarda, va
celebrar-se una rua molt animada.
A la nit, la Comissió de festes recuperava el Ball a la Plana. A Llefià,
la 37ena Rua del barri va aplegar

diverses comparses i el Ball final
va tenir lloc a la plaça Trafalgar. Al
Passeig de la Salut, gràcies als comerciants, va celebrar-se una nova
edició del concurs de disfresses.
Diumenge la festa va traslladar-se
a Bufalà, amb la Rua infantil i el
Ball de Carnaval a l’escola de les
Ciències.

Imatge de l’espectacle de hip hop, l’any passat, al metro

“La importància de ser Frank” serà representada al Zorrilla

La dansa tornarà als carrers i places, els teatres, les línies del Metro
i algun bus, i els cinemes de nou
ciutats de l’àrea metropolitana.
Badalona, per segon any, tindrà
un paper destacat amb diversos
espectacles de dansa als teatres
municipals, però també espectacles singulars al llarg del mes de
març. Un any més, Dansa metropolitana i la Xarxa de Transports
Públics de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona col·laboren per fer dels
trajectes en metro una experiència
artística i estimulant. El HOP ha

Visita teatralitzada a la
Masia de Can Miravitges
Aquest diumenge 10 de març, a les 11h, s’ha
organitzat una visita teatralitzada a la masia
de can Miravitges, una joia del patrimoni badaloní que ens permet conèixer les transformacions que ha anat patit el camp català.En
aquesta ocasió serà la masovera de la casa la
que ens descobrirà els secrets de la masia.
Amb ella recorrerem les dependències agrí-

coles i coneixerem com era la vida al camp a
l’entorn de Badalona des del segle XVIII fins
al XX. Podrem, a més a més, passejar-nos
per les estances nobles de la masia, on es
recrea com era la vida dels senyors en un entorn natural únic com és la Serralada de Marina. Les persones interessades en assistir-hi
s’han de posar en contacte amb el Museu.

dissenyat una intervenció multidisciplinària, una fusió entre danses urbanes, africanes, circ i dansa
contemporània, per transformar la
monotonia del viatge i omplir-la
d’alegria i complicitats. Un munt
de ballarins i dos músics interactuaran amb un DJ d’avantguarda
que, a més, sap ballar. L’espectacle
s’ha programat per dijous 14 de
març, a partir de les 18h, des de
les estacions de Pompeu Fabra a
Artigues-Sant Adrià. D’altra banda,
el dissabte 23, a les 12h, l’Escorxador Nau 3 acollirà l’espectacle

de Zum-Zum Teatre, un projecte
artístic
per a la creació, producció i difusió
de les arts escèniques per a tots
els públics. Quim Bigas Bassart
treballa en els camps de la coreografia, la dramatúrgia i la societat
de la informació. I el dia 30, torna
el Torna Tothom balla, una proposta participativa i engrescadora que
donarà el tret de sortida a tota una
jornada d’activitats i sorpreses que
acomiadaran
l’edició 2019 de Dansa metropolitana a les nou ciutats implicades.

BREUS

TOTES LES ENTRADES EXHAURIDES DEL FESTIVAL DE MÀGIA
El Festival Internacional de Màgia de
Badalona – Memorial Li-Chang tanca
la seva ja 19a edició amb un èxit rotund
d’assistents i un 100% d’ocupació en
els espectacles de sala. El Festival va
exhaurir totes les entrades de la Gala de
Màgia i Humor (9 febrer), l’espectacle
Embrossa’t (17 febrer), les quatre funcions de la Gala Internacional (del 22

al 24 de febrer) i la Gala Solidària de
Màgia, celebrada el passat cap de setmana. Un gran auguri de cara a l’edició
vinent, quan el festival badaloní –un
dels festivals de referència a tot l’Estat
en màgia– celebrarà el seu 20è aniversari amb una proposta de programació
encara més espectacular que la d’enguany.

LA FECAC RECONEIX JOSÉ MAYO DE LA TERTÚLIA FLAMENCA
La Federació d’Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC) atorgarà, el
dia 23 de març, els seus premis anuals
a diverses entitats i personalitats. El
guardó a la trajectòria personal es lliurarà a José Mayo Gutiérrez, president
del Centro Andaluz Tertulia Flamenca

de Badalona, entitat referent del món
flamenc a Catalunya des de 1984. Els
premiats de la FECAC recolliran els
guardons el dissabte 23 de març en
el decurs d’un sopar de gala que tindrà lloc a l’Hotel Catalonia Barcelona
Plaza.

La Fira Badaterra
torna a Pompeu Fabra

Més fotografies

Fotos: Flash BDN

La novena edició de la Fira Badaterra, la fira de la bona alimentació i
la salut, torna un any més a la plaça
Pompeu Fabra. Aquest any serà els
15, 16 i 17 de març, durant tot el dia.
Com cada any trobareu xerrades,
tallers i activitats. Per participar als
tallers s’ha de fer prèviament, abans
del 14 de març, al correu; badaterra@evidentevents.com. A més, la
Fira Badaterra disposarà d’una zona
de restauració instal·lada en una
part de la fira. Parades d’alimentació
artesanal, salut i plantes ompliran
aquest espai central de Badalona.

Pel que fa a les activitats complementaries el dissabte 16, s’ha preparat un dinar mariner amb pop a
la badalonina a càrrec del pescador
Ramon Costa. El preu del dinar serà
de 9 euros. D’altra banda, durant el
proper cap de setmana també trobareu, a diferents franges horàries
de la fira, concerts originals, com
de bols tibetans. La Fira Badaterra
atreu cada any milers de persones,
durant els tres dies, a la plaça Pompeu Fabra i s’ha convertit en un dels
esdeveniments més consolidats del
calendari firal de la ciutat.
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22a Jornada. Pavelló Olímpic, dissabte 9 de març a les 6 de la tarda.

A la Copa no va poder ser; per què no a la lliga?

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

NICO LAPROVITTOLA

LÓPEZ-AROSTEGUI

ALBERT VENTURA

MARKO TODOROVIC LUKE HARANGODY

La lliga torna a l’Olímpic i ho fa amb un
dels plats forts de la temporada. El Madrid
posarà a prova el moment dolç que viu la
Penya, en una repetició del duel que els dos
equips van protagonitzar fa unes dies a les
semifinals de la Copa. En aquella ocasió els
blancs es van acabar imposant per 93-81 i
ara els badalonins tindran l’ocasió de rescabalar-se d’aquella derrota. Sobre el paper
els de Pablo Laso estan en un altre nivell,

REAL MADRID
Entrenador: Pablo Laso

SERGIO LLULL

FABIEN CAUSEUR

A. RANDOLPH

JEFFERY TAYLOR

GUSTAVO AYÓN

per pressupost i plantilla, però aquesta Penya ja ha demostrat amb escreix que és capaç
de tot, sobretot quan està amb confiança. I
ara mateix la té pels núvols. A més, s’espera
un gran ambient en un pavelló Olímpic que
en aquest tram final de curs ha de ser un
fortí per catapular l’equip verd-i-negre cap
als “playoffs”.
Nobel Boungou-colo s’estrenarà davant de
l’afició de Badalona, mentre que encara no

Todorovic contra Ayón, un dels duels del partit. / David Grau - CJB

ho podrà fer Thad McFadden, fitxat com a
relleu de Dakota Mathias, ja desvinculat del
club.
En el partit de Copa els blancs van ser capaços de desactivar Laprovittola amb una
defensa molt agressiva i aquí serà clau el
criteri que estableixin els tres àrbitres. A
dins, els pivots verd-i-negres també tindran
molta feina davant la poderosa bateria interior dels de Laso, amb el “gegant” Tavares,

Gustavo Ayón i Randolph com a grans perills.
Des del 2011 que la Penya no guanya el
Madrid a casa. Els blancs, a més, dominen
l’estadística en el còmput global de partits
entre els dos equips a Badalona, amb 52
triomfs per 30 victòries dels verd-i-negres.
El Divina Joventut, però, està en ratxa i buscarà protagonitzar una nova gesta en una
temporada de somni.
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“Master class”
verd-i-negra a Fuenlabrada
Laprovittola (31 de valoració) i Todorovic (26) dirigeixen un autèntic recital
MONTAKIT FUENLABRADA

74

DIVINA JOVENTUT

106

Monbus Obradoiro- C. Candelas B.

75-73

		 Equip

Delteco GBC- València Basket

66-67

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

Tecnyconta S. - Iberostar Tenerife

Rowland (2), Popovic (7), O’Leary (-), Eyenga
(20), Kravtsov (6) ‑cinc inicial‑, Rupnik (4), Bellas (3), Cruz (10), Llorca (12), González (8) i
Clark (2).

La Penya va fer a Fuenlabrada un partit
per emmarcar i no va notar gens el parèntesi de la finestra FIBA. El Montakit, en el
debut de Jota Cuspinera a la banqueta,
va ser una joguina trencada a mans dels
verd-i-negres, dirigits magistralment per
dos jugadors en estat de gràcia: Nico
Laprovittola (22 punts, 9 assistències i
31 de valoració) i Marko Todorovic (14
punts, 8 rebots, 5 assistències i 26 de valoració). Rere d’ells, a més, tot el col·lectiu va excel·lir, amb menció especial per
un Neno Dimitrijevic en clara progressió
(16 punts i 22 de valoració) i per al bon

López-Arostegui (6), Laprovittola (22), Todorovic
(14), Ventura (13), Harangody (7) ‑cinc inicial‑,
Dimitrijevic (16), Morgan (6), Delía (7), Nogués
(-), Boungou-colo (11), i Joel Parra (4).

moment que travessen Xabi López-Arostegui i Albert Ventura (3/4 triples). Fins
i tot Nobel Boungou-colo, tot i acabar
d’arribar, també es va sumar a la festa en
la seva estrena com a verd-i-negre (11
punts).
El primer quart ja va ser un autèntic vendaval, que va esmicolar un Fuenlabrada
totalment desbordat (14-29). Al descans
la renda es va enfilar fins als 26 punts
(23-49) i la segona part va ser de passeig, amb minuts per a tothom, inclòs el
jove Joel Parra, que va fer 4 punts amb
esmaixada inclosa.

Classificació

Resultats darrera jornada

102-93

Morabanc Andorra - Real Madrid

66-87

Montakit Fuenla - Divina Joventut

74-106

BAXI Manresa - Movistar Estudiantes

101-91

San Pablo Burgos - Herbalife GC

89-87

UCAM Múrcia - Barça Lassa

71-70

Kirolbet Baskonia - Unicaja

112-95

Propera jornada
BAXI Manresa
Unicaja
C. Candelas Breogán
Divina Joventut
Morabanc Andorra
Barça Lassa
Iberostar Tenerife

- Monbus Obradoiro
- Delteco GBC
- Kirolbet Baskonia
- Real Madrid
- Montakit Fuenla
- San Pablo Burgos
- Herbalife GC		

València Basket

- UCAM Múrcia

Movistar Estudiantes

- Tecnyconta S.

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

G

P

17
16
15
13
13
13
12
12
11
10
10
9
8
7
7
6
6
4

4
5
6
8
8
8
9
9
10
11
11
12
13
14
14
15
15
17
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La Penya s’enfila fins al quart lloc de l’ACB
amb set victòries en els darrers nou partits

Marxa Dakota Mathias
i arriba Thad McFadden

El curs passat, a la jornada 21, el Divina Joventut anava últim; ara té els “playoffs” a tocar

L’exjugador de l’Iberostar Tenerife reforçarà el perímetre fins a final de temporada

Els adjectius per descriure la metamorfosi
espectacular que està protagonizant la Penya
s’acaben. Els badalonins, des d’aquell màgic final de curs on van assolir la salvació,
s’han instal·lat en un núvol del qual no volen
baixar. I la victòria contundent a Fuenlabrada
va confirmar que l’ambició de l’equip no té
límits i que vol seguir fent història. Feia deu
anys, des del curs 2008-2009, que la Penya
no anava quarta a aquestes alçades de curs.
I si mirem la classificació de la temporada
passada a la jornada 21 el contrast és absolutament brutal. En aquell moment la Penya
anava última, amb un balanç de 4-17, i el
futur semblava més negre que mai. Un any
després, els badalonins van llançats cap als
“playoffs” (13-8), ja estan matemàticament
salvats, i només els superen a la classificació els totpoderosos Barça i Madrid i el
Baskonia. Els números dels de Carles Duran
en les darreres jornades són absolutament
espectaculars. A la jornada 12 anaven amb

Laprovittola i Ventura s’abracen després de l’exhibició de l’argentí a la Copa. / ACB Photo

un balanç de 6-6, però des d’aleshores la
seva progressió ha estat geomètrica. Ni les

L’Olímpic comptarà
amb un nou videomarcador
i nova il·luminació
Aprofitant l’aturada de la lliga, en els darrers dies s’han estat fent diversos treballs
a l’Olímpic per remodelar i modernitzar la
zona de vestidors. Aquesta millora, però,
no serà l’única per actualitzar la instal·lació. Una de les grans novetats serà l’estrena d’un nou videomarcador central, amb 4
pantalles de grans dimensions, que anirà
penjat al sostre i substituirà els actuals
marcadors que daten de l’any 1992. La

idea inicial era que el nou videomarcador
estigués ja instal·lat per al partit contra el
Madrid d’aquest dissabte, però finalment
no serà possible. S’estrenarà, això sí,
abans que acabi la present temporada.
D’altra banda, el club verd-i-negre també té previst renovar la il·luminació de
l’Olímpic, amb nous focus led que a més
suposaran un gran estalvi en la factura
elèctrica.

lesions ni ara la marxa de Mathias han aturat un equip en ratxa, que en les nou últimes

jornades és el millor de la lliga (7-2) i que
ara mateix compta amb dos dels jugadors
més determinants de la competició: Nico
Laprovittola i Marko Todorovic. L’argentí és
el màxim anotador de l’ACB (16 punts de
mitjana) i el millor assistent (6,5), mentre
que el montenegrí, un cop ha deixat enrere
els problemes físics, està exhibint tot el seu
immens talent. Des de la jornada 12 que no
baixa dels dobles dígits en valoració. A més,
amb les lesions, molts jugadors estan fent un
evident pas endavant. Neno Dimitrijevic és
un d’ells, però també Xabi López-Arostegui
i Albert Ventura. A més, el joc interior està
funcionant a la perfecció, amb Harangody,
Morgan i Delía a un gran nivell. Tothom,
quan surt al parquet, suma per a l’equip, una
dinàmica positiva que es va reforçar encara
més amb el gran paper a la Copa. Queden
encara 13 jornades i evidentment res no està
fet, però aquesta Penya, excepte gir inesperat, fa pinta de “playoffs”.

Thad McFadden, amb la samarreta de l’Iberostar. / cbcanarias.net

Thaddus McFadden per Dakota Mathias.
La Penya s’ha mogut ràpid i ja té recanvi
per al seu joc exterior. L’adéu de Mathias
estava cantat després no reincorporar-se

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

El Joventut Femení ha d’estar en el lloc que es
mereix la història del club
Una de les apostes que va fer el Joventut
la temporada passada va ser reforçar el
bàsquet femení. El club verd-i-negre va
perdre la categoria de la Copa Catalunya
perquè havia fet una plantilla de forma
precipitada però enguany és el gran favorit a tornar a assolir l’ascens. El tècnic
Xavi Duatis està demostrant la seva qualitat i ha convertit el Joventut Femení en
la gran sensació de la primera catalana
on és líder intractable amb un balanç de

dio Ciutat de Badalona ho van acabar de
confirmar. El tècnic, quan se’l va qüestionar
per l’absència del jugador, va deixar anar un
eloqüent “Qui és Mathias?”, que ja apuntava a l’imminent sortida del nord-americà.
Un adéu que es va fer oficial dimarts, amb
l’anunci per part del club de la rescissió del
contracte. Només dos dies després, la Penya va fer pública l’arribada de McFadden
(1m88 i 31 anys), que va desvincular-se de
l’Iberostar Tenerife el passat 12 de febrer.
Al conjunt tinerfeny, en la seva primera

16-4 amb un balanç de dues victòries
respecte els seus perseguidors quan
queden 10 jornades per acabar la lliga
regular. El femení del Joventut ha d’estar a l’açada del palmarès del club que
representa i competir amb altres clubs a
les categories que li correspon. A partir
d’aquí, segons la voluntat del club, com
es treballi i el què es pugui invertir és el
què marcarà el sostre del bàsquet femení
de la Penya.

Canonge Baranera, 45
08911 Badalona
elvermut45@gmail.com

SUPERMANAGER

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES
Equip del Diari, jornada 22
1- Laprovittola, Heurtel, Llull
2- Beirán, Brizuela, Vassileiadis,
Toolson
3- Iverson, Tomic, Todorovic,
Poirier
El guanyador de la temporada
rebrà una pilota firmada pels
jugadors de la Penya!
LLIGA

als entrenaments de l’equip un cop acabat
el parèntesi de la finestra FIBA. I les posteriors declaracions que va fer diumenge
passat Carles Duran als micròfons de Rà-

iga?

T’apuntes a la ll

Jornada 21
1º JESSICA BANGKOK : REINA delnero2 (Pineda de Mar)
249,60
2º Mobilgirgi
boyeyo (Badalona)
249,00
3º keopps
Lera (Terrassa)
245,20
.....................................................................................................................
20ºDiarideBadalona
DiarideBadalona (Badalona) 218,80
Lliga (general)
1º LeBron
belito32 (Badalona)
3.573,00
2º YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma) 3.474,60
3º Mobilgirgi
boyeyo (Badalona)
3.414,80
......................................................................................................................
23ºDiarideBadalona
DiarideBadalona
3.253,00

experiència a la Lliga Endesa, McFadden
va disputar un total de 15 partits, amb una
mitjana de 12,4 punts i 11,4 de valoració,
sent nomenat millor jugador de la segona
jornada gràcies als 26 punts, 4 rebots i 6
assistències que va fer contra el Cafés Candelas Breogán.
El nou jugador verd-i-negre, que compta
amb una àmplia experiència en el bàsquet
europeu, arriba a Badalona aquest dissabte
i, per tant, encara no podrà debutar contra
el Real Madrid.

24 C.F. BADALONA

Albert Fibla - redaccio@diaridebadalona.com

Núm. 647

Del 08/03 al 14/03/2019

C.F. BADALONA 25

Albert Fibla - redaccio@diaridebadalona.com

El Badalona fitxa Néstor Albiach
i renuncia a Emaná

LA PRÈVIA 28a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 10 de març. 17 hores

Un partit per mirar cap a dalt

Problemes burocràtics han impedit la incorporació del camerunès

CF BADALONA

HÉRCULES

POSICIÓ 10è
13 Partits a casa G 5 E 4 P 4
Gols a casa Marcats 13 Rebuts 10
Entrenador Juanjo Garcia.

POSICIÓ 4rt
14 Partits a fora G 5 E 5 P 4
Gols a fora Marcats 11 Rebuts 10
Entrenador Lluís Planagumà.

Després del Lleida, un altre equip de play-off
d’ascens. L’Hércules visitarà l’Estadi aquest
diumenge a la tarda i posarà a prova la imbatibilitat del Badalona de Juanjo Garcia,
que ja acumula sis partits sense perdre, en
els quals només ha encaixat un gol, i que
al Camp d’Esports va tornar a protagonitzar
una actuació molt complerta. El partit tindrà
l’al·licient de veure un dels històrics de la
categoria, l’Hércules, que mai no ha guanyat

com a visitant al Badalona des que l’equip
escapulat juga a segona B i que en les últimes quatre temporades no ha estat capaç de
fer-li cap gol. De fet, la darrera victòria dels
alacantins a la nostra ciutat va tenir lloc el 24
d’octubre de 1965, en la ronda prèvia de la
copa (1-4).
Estadístiques al marge i posant l’ull en el present, al Badalona no li serà gens fàcil superar
l’equip que entrena Lluís Planagumà, que és

LLEIDA - BADALONA

Classificació

0

0

Lleida: Pau Torres, Dalmau, Joan Oriol, Tano,
César Soriano, Albístegui, Xemi Fernández (Noel
Carbonell, 68′), Quintero (Cano, 46′), Pedro
Martín, Juanto (Dongou, 59′) i Musa.
Badalona: Morales; Robert Simón, Estellés,
Moyano (Moha, 81′), Escudero, Valentín; Nana,
Marc Carbó, Santi Magallán (Gori López, 85′),
Iván Agudo (Boniquet, 70′); Chacopino.
Àrbitre: Julio Fermín Leo Ollo (comitè navarrès). TG: Albístegui, Estellés, Moyano, Marc
Carbó, Noel Carbonell.

Resultats Jornada 27
Lleida 0
Barcelona B 3
Hércules 2
Olot 0
Ejea 0
Sabadell 0
Peralada 2
Conquense 1
Alcoià 0
Castelló 1

-

Badalona 0
Ontinyent 0
València B 1
At. Balears 0
Teruel 0
Ebro 0
Espanyol B 2
Vila-real B 1
Cornellà 2
At. Llevant 1

		Equip

PTS

GF

GC

1. At. Balears
2. Vila-real B
3. Lleida
4. Hércules
5. Cornellà
6. Barcelona B
7. Espanyol B
8. Ebro
9. Olot
10. Badalona

50
47
46
46
44
39
37
37
36
34

37
41
38
26
34
34
39
22
24
22

24
28
28
20
21
24
32
22
22
24

11. Ejea

34

23

26

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

32
31
30
29
29
29
29
26
24

27
27
24
29
22
22
20
22
33

39
29
33
32
33
33
31
25
40

Sabadell
At. Llevant
Conquense
Peralada
Teruel
Ontinyent
Alcoià
Castelló
València B

Propera Jornada
Badalona
Ontinyent
València B
At. Llevant
Ebro
Espanyol B
Vila-real B
Teruel
Cornellà
Lleida

-

Hércules
At. Balears
Castelló
Alcoià
Peralada
Conquense
Barcelona B
Sabadell
Ejea
Olot

Foto: Eloy Molina.

el menys batut de la lliga -amb 20 gols en 27
partits- i que compta amb futbolistes de molta experiència, com ara el porter Falcón (34),
Chechu Flores (36) o el davanter mataroní
Carlos Martínez (32), el màxim golejador de
l’equip, que es va formar en el futbol base del
Badalona. “Després del bon resultat que vam
aconseguir a Lleida i, sobretot, de la bona
imatge que vam donar, tenim ganes de competir de nou. L’Hércules és un altre rival de
la zona alta, amb un entrenador que coneix

bé la categoria. Tenim clar que serà un partit
de molta exigència”, deia dimecres passat
Juanjo Garcia. “Jugant a casa, amb la nostra afició, hem de repetir els partits contra el
Cornellà i el València B i sumar tres punts de
nou”, afegia. L’entrenador escapulat no podrà
comptar amb Albert Estellés, que va veure la
cinquena groga a Lleida, però sí amb Miquel
Robusté, després que hagi complert el partit
de sanció, i amb Natalio, recuperat del trencament a la costella.

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

Mitjana anglesa
Els anglesos van fer famosa la seva mitjana -guanyar a casa i empatar a foraquan les victòries valien dos punts. En
27 partits, el Badalona ha aconseguit
34 punts i, per tant, acompleix la mitjana anglesa, que el pot dur a salvar la
categoria. Juanjo Garcia encara no sap
què és perdre un partit i ha tret del pou
a l’equip quan semblava que la situació
era molt difícil. El Badalona té dues característiques: és molt sòlid en defensa i
li falta gol. Què és millor, defensar bé o
atacar bé? És clar que, pensant en l’espectacle, el gol és més important, però
en una categoria tan igualada no en-

caixar també és positiu.
El Badalona encara la recta final amb
bones sensacions, però no es pot descuidar. La zona calenta no és tan lluny.
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 Agudo (1 de penal) i Albarrán (3 de penal).
• Amb 1 gol Boniquet, Santi Magallán,
Aly i pròpia porta.

Cinc setmanes després d’anunciar el
seu fitxatge, el CF Badalona ha hagut de comunicar que, finalment, no
incorporarà Achille Emaná. L’internacional camerunès, ex jugador del
Betis, s’havia convertit en l’estrella
del mercat d’hivern a segona B i arribava al club escapulat, tot i els seus
37 anys, carregat d’il·lusió. La burocràcia, però, ha impedit que es faci
efectiu el seu fitxatge. Una incompatibilitat en el permís de residència del
jugador ha endarrerit l’arribada del
seu trànsfer internacional i la consegüent tramitació de la fitxa federativa.
Tot plegat ha provocat que, tenint en
compte que falten només dos mesos
i mig per al final de temporada, el
Badalona hagi decidit no incorporar
Emaná.
En el seu lloc, el club escapulat ha
inscrit un agent lliure, el davanter
valencià Néstor Albiach, que fa tres

Néstor Albiach / Foto: Eloy Molina

setmanes que s’entrena a les ordres de
Juanjo Garcia. Albiach, de 26 anys, ha
desenvolupat la major part de la seva
carrera en el futbol txec. Format a les
categories inferiors del València i el
Llevant, va debutar a tercera divisió
amb l’Sporting Requena, abans de
fitxar per l’Olímpic de Xàtiva, la temporada 2012-13, per jugar a segona
B. En el mercat d’hivern de 2013, el
Dukla de Praga es va fer amb els seus
serveis i Néstor Albiach va oferir un
rendiment extraordinàri, fins al punt
que va cridar l’atenció d’un dels grans
de la República Txeca: l’Sparta de Praga. Amb aquest club ha començat el
curs 2018-19. “Tinc moltes ganes de
competir, per fi ha arribat el trànsfer”,
deia dimecres el jugador. “Espero poder aconseguir els tres punts aquest
diumenge. Amb la bona dinàmica que
portem, ho podem fer”, comentava
també.
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Sense més marge d’error (2-2)
El Seagull empata davant l’Espanyol B i la primera posició s’allunya a tres punts
Qualsevol partit que no finalitzi en victòria,
es pot pagar molt car a aquestes alçades de
temporada. I així ho està patint el Seagull en
la segona volta del campionat. Les ‘gavines’
ja s’ha deixat vuit punts i és una quantitat
molt alta si es vol aspirar a l’ascens a Primera Divisió. Les dues derrotes i l’empat patit
aquest cap de setmana a Sant Adrià s’ha traduït en la pèrdua de la primera posició i una
distància de tres punts respecte al Zaragoza,
líder de la taula.
Pel que fa al partit, a Sant Adrià les de Jordi
Ferrón van controlar el joc després del xiulet inicial. Mar Torras va avançar el Seagull
després de rematar de cap un córner. Abans
d’arribar al descans, les ‘gavines’ van estar a
punt de posar distàncies al marcador amb el
segon gol però aquest no va pujar al marcador per fora de joc.
Amb el guió definit i amb un Seagull més intens que l’Espanyol es va arribar al descans
amb tot per decidir a la segona part. A la
represa però es va veure un partit completament diferent. L’Espanyol B va sortir molt

Foto: Futfem

FUTBOL COMARCAL

més intens i amb el clar objectiu d’igualar
el partit. Només cinc minuts després, Xènia Pérez va anivellar el matx en la sortida
d’un córner. Després d’una sèrie de rebots,
la central blanc-i-blava va aprofitar per afusellar la porteria de Laia sense que aquesta
pogués fer res per evitar l’empat. Amb el gol
en contra el Seagull va moure la banqueta
buscant profunditat en el joc i una reacció
ràpida al seu equip per evitar que les presses
i els nervis es poguessin apoderar d’elles.
Novament Mar a pilota parada va recuperar
l’avantatge arran d’una falta per mans molt
protestada per la banqueta blanc-i-blava,
Tot i això, Maria Benedicto va igualar el marcador des del punt de penal i el gol va posar
nervioses a les jugadores del Seagull que
van veure com la victòria s’anava esfumant
per moments.
Sense temps per a més, el Seagull suma un
punt amarg que esperem que no el necessitem a final de temporada. Aquest diumenge
a les 12 hores, les ‘gavines’ reben l’Igualada
a l’Estadi.

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

Èxit de la I edició de la ‘Carnaval Cup’ amb més de
1.500 persones al Mpal. de Badalona Sud
Els Alevins del Young Talent van superar l’Escola Barça i l’Escola RCDE
El Young Talent va aprofitar el cap de setmana sense competició per organitzar la I
edició de la ‘Carnaval Cup’. Un torneig de
categoria Prebenjamí, Benjamí i Aleví amb
20 equips participants i una assistència
aproximada d’unes 1,500 persones que
es van apropar al Municipal de Badalona
Sud.
Els més petits van encetar el torneig durant
la jornada de divendres amb la UE Castelldefels aixecant el títol de campió i el Young
Talent competint de valent en la final. A
partir els esglaons de Benjamí i Aleví, les
jornades de dissabte i diumenge es dividien per categories.
L’Atlètic Pobleu (Tercera) i l’ EF Gavà (Segona) es van imposar en categoria Benjamí
i l’EF Gavà (Segona) i EF Barça (Tercera)
en categoria Aleví. Per la seva part, els sis

participants del Young Talent van oferir
una gran imatge i van ser amfitrions d’una
competició que trenca amb la rutina habitual dels nois.
A més a més, va ser una experiència única
on hi va participar l’Escola Barça, a qui va
guanyar l’Aleví A del Young Talent (3-1),
i l’ Escola Espanyol, superat per l’Aleví B
local (2-0).
‘Sir’ Jordi Souto renova una temporada més a Llefià
A nivell esportiu, la Unificació Llefià ha
anunciat aquesta setmana la renovació de
Jordi Souto a la banqueta del primer equip.
El tècnic ‘matalasser’ arribarà d’aquesta
manera a la seva desena temporada al club.
Una fita històrica a nivell català i un sostre
que superen tres entrenadors de categoria
superior: Andrés González (Santfeliuenc) i
Toni Carrillo (Cerdanyola).
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L’Ademar fa suar el Santa Coloma
i el Círcol s’enfonsa a la taula
El Joventut Femení no afluixa a Primera: líder en solitari
El duel de la jornada a Copa Catalunya el
vam viure al Juan del Moral de Santa Coloma de Gramenet. El Maristes Ademar de
Lluís García disposava d’una oportunitat
d’or per començar la setmana en posicions
de play-off. Però la lluita badalonina en un
duel igualat fins al darrer minut no va tenir
premi (73-68) i l’Ademar veu com la quarta posició s’allunya a dos punts.
Per la seva banda, el Corbera Fruits Secs
Dimonis Badalonès va refermar la primera posició a L’Hospitalet en un altre duel
anivellat (67-71). El conjunt de Xavi Riera
manté el pols amb el Ripollet amb un 14-4
que afavoreix l’equip vermell. A l’altre extrem de la classificació trobem un Círcol
Catòlic que no va aixecar el vol a la pista
del Bàsquet Molins en un duel directe a

la part baixa (66-62). Diumenge a Països
Catalans (17:45h), buscaran sortir del pou
contra el Ripollet i, de retruc, donar un cop
de mà al Badalonès, qui rep el Santa Coloma dissabte a La Plana (19:30h). L’Ademar
tindrà la visita del Castellar (17:45h).
A Primera Catalana, grup 3, la Minguella
va desaprofitar a la pista del Lluïsos de
Gràcia B (72-67) l’opció d’enxampar el
Sant Adrià B i el Montgat a la taula, els
quals també van perdre aquesta jornada. Adrianencs i montgatins s’enfronten
aquest dissabte al poliesportiu Ricart i és
una bona opció per superar el Lima Horta i
iguala en victòries amb el quart classificat.
Finalment, a Primera femenina, el Joventut Femení segueix lluitant contra la seva
ombra i va superar el Nou Esplugues en
una nova exhibició verd-i-negra (76-43).
A falta de deu jornades per la conclusió del
curs, la distància amb el segon classificat

Traspàs de poders
a l’Associació Bàsquet
Bufalà (ABB)
L’Associació Bàsquet Bufalà ha viscut
durant aquest mes de febrer una fita històrica a escala institucional. Després de
gairebé 14 anys al capdavant de l’entitat
badalonina, Josep Cifuentes i Esteve García–Ossorio, president i secretari, deixen
d’exercir els seus respectius càrrecs, a

Foto: Círcol

qui el club agraeix “tots aquests anys de
dedicació” i els hi desitja “molts èxits”,
en un comunicat.
Alhora, el fins ara vicepresident esportiu, Javier Garcia Reina, i el vocal de la
junta José Manuel Hernández agafen les
regnes del club.

Foto: Young Talent
Foto: ABB

ja és de dues victòries. Per la seva part, la
Minguella va perdre a Barcelona versus el
SESE (85-50). Lliça d’Amunt i Sant Gervasi, són els pròxims rivals, respectivament.
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Sense pietat
dels Firebats (58-8)

Cara i creu
pels equips
del CTT

Les Dracs Girls perden a Maria Rodríguez per lesió
Aclaparadora victòria dels Badalona Dracs contra Valencia
Firebats, per 58 a 8. Al marge
del QB, Hunter Correll, amb
vuit passades de touchdown,
destaquen les aportacions de
Guillem García, amb tres anotacions, i d’Edu Morlans, amb
un TD en carrera i un altre en
recepció.
Foto: CTT

Mentre el Sosmatic apallissava
al cuer, Valladolid, apropant-se
d’aquesta manera a la lluita per
l’ascens, i el Charlotte’s s’assegurava la seva classificació per a la
Fase d’Ascens a Segona, la creu la
posaven els equips representants

a primera. Tant els nois del Titus
com les noies del Tariq queien a
Olot i Valencià respectivament.
El Titus ho feia de forma contundent, 6 a 0, contra un rival directe,
mentre que les noies perdien als
dobles contra Mediterrani i Reus.

Greu lesió de Maria Rodríguez
Les Dracs Girls van caure contra Barberà Roockies (0-46).
La pitjor notícia va ser la greu
lesió de la jugadora Maria Rodríguez, la qual va haver de
ser intervinguda quirúrgicament d’un dels seus turmells.

Foto: Joan Sancho

Èxit de participació
a la I Cursa Ponle Freno
La recaptació va anar destinada a l’Institut Guttman

Fotos: Flash bdn

Uns 2.800 atletes, de totes les
edats, van participar el passat
diumenge a la primera edició de
la Cursa Ponle Freno, organitzada
per Atresmedia, en benefici de les
víctimes d’accidents de trànsit, la
recaptació de la qual, ha anat destinada a l’Institut Guttman.
El veterà atleta, Driss Lakhouaja, i
Nuria Cascante, a la cursa de 10
quilòmetres, i Mohamed El Ghazouany i Eva Arias, a la de 5, van

ser el guanyador de les curses. Els
infants i les persones amb mobilitat reduïda, també van poder
participar en curses específiques
organitzades a la seva mida.
La cursa va comptar amb la participació de personatges prou
coneguts , com l’exmaratonià de
reconegut prestigi internacional,
Martín Fiz, el periodista d’Antena
3, Manu Sánchez, o el mateix alcalde de Badalona, Àlex Pastor.
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Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
Aprofita el trànsit de Mart a Taure, que t’atorga més paciència per assolir aquells reptes que et demanen temps.
Sobretot pel que té a veure amb el sector professional.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
La Lluna a Capricorn i tocant a Saturn i Plutó, fa pensar en moments d’introspecció, de silenci. Els viatges
per mar o una escapada a un balneari poden ser bons
aliats.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Venus ha entrat a Aquari i se situa al sector dels amors,
dels fills, de la diversió... Etapa per viure un oasi de
plaers, que pot ajudar-te a equilibrar el moment present.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
La Lluna a Capricorn et fa mostrar-te més propera. Urà
a Taure, entrant a la teva Casa V, preveu una etapa de
descobertes associades als talents. Noves formes de
diversió.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Urà entra al teu signe, el dia 6 de març, on restarà 7
llargs anys. Entres en una etapa que pot marcar un
abans i un després a la teva vida. És hora de passar a
l’acció.

Bessons (21/5 al 21/6)
S’acaba l’etapa de Mercuri a Peixos i ben aviat entra a
Àries. Reprendràs algunes activitats que havies deixat
aturades. També la teva ment funcionarà a més velocitat.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Mart ja circulant per la Casa X, i amb l’entrada d’Urà,
s’activa el sector professional. Si estaves a l’espera d’iniciar algun projecte, es pot donar el tret de sortida.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Mercuri a punt d’entrar a la Casa VIII, convida a la reflexió sobre algunes pors i de com et relaciones. Si hi
ha quelcom que pots millorar, comences a ser-ne més
conscient.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
La conjunció de Plutó amb el Node Sud, t’inclina a la
repetició de patrons antics. Observa què passa quan
fas el mateix de sempre i seràs conscient dels canvis
necessaris.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Urà entra al teu sector laboral i de la salut. Si vens d’una
etapa tranquil· la, comença el moviment, i amb ell, l’estrès. Sorpreses assegurades amb aquest llarg trànsit.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
En aquests dies et pots trobar donant part del teu temps
i diners a persones necessitades. El Sol proper a Neptú
al sector II, indica que et desprens de cert materialisme.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Amb el Sol, Mercuri i Neptú al teu signe, ets l’ànima de
la festa. Oportunitats d’avançar no manquen. Pots mostrar interès a tornar a tenir contacte amb velles amistats.
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