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Continuen 
sense 
funcionar

Situació 
d’emergència 
al riu Besòs 
per residus 
contaminants  6

Les rampes del carrer Cuba 
porten 600 dies aturades

Foto: Ángela Vázquez
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El mes de març del 2014, amb Xavier 
García Albiol a l’alcaldia, s’inauguraven 
les rampes mecàniques del carrer Cuba, 
les úniques que té Badalona. Aleshores, 
el govern va decidir instal·lar aquestes 
rampes al carrer de Cuba davant del fort 
pendent del carrer, un 19%. La llargària 
del tram de carrer que acull les rampes 
mecàniques és de 42 metres. Les dues 
rampes, que ara fa 600 dies seguits que 
no funcionen, tenen un únic sentit de pu-
jada, i amb un replà entremig. De fet, du-
rant els treballs d’instal·lació de les ram-
pes van pavimentar els replans, de forma 
que l’ alternativa de pas és millor que la 
que hi havia fa més de 5 anys. Tot el que 
van ser alegries pels veïns, va durar poc. 
Ja des del primer moment, les rampes van 
patir nombroses avaries, tant per atacs 

600 dies sense rampes mecàniques 
al carrer Cuba de Sant Crist

vandàlics com per errades mecàniques. 
De fet, de l’associació de veïns de Sant 
Crist recorden que aquesta instal·lació 
mai ha funcionat prou bé, amb constants 
parades i problemes. Els veïns consideren 
que les rampes van estar “mal fetes” des 
del primer moment i que l’Ajuntament els 
han enganyat, “tant el govern d’ara com 
el d’abans”. Per la seva part, fonts muni-
cipals, han explicat al Diari de Badalona 
que les rampes mecàniques no han tin-
gut mai cap contracte de manteniment i 
per tant, per cada avaria s’havia de fer un 
contracte amb una empresa diferent. Se-
gons el govern del PSC, que va entrar a 
governar l’estiu del 2018 i les rampes ja 
no funcionaven, no hi havia cap contracte 
de manteniment, ni per aquestes rampes 
ni per qualsevol altre ascensor de la ciu-

tat, es devien les factures a les empreses 
que s’havien contractat puntualment, i per 
tant, no volien continuar reparant-les. Des 
de llavors, segons el govern, van accelerar 
el pagament de factures i van incloure un 
conveni per incloure tots els ascensors i 
escales de Badalona en un contracte de 
manteniment vehiculat a través de la ACM.

Els tècnics no van poder reparar les 
rampes la passada primavera
Abans de les eleccions municipals, i un 
cop solucionat el conveni, uns tècnics van 
venir a reparar-la i van comprovar que hi 
havia una peça trencada imprescindible 
per posar en marxa les rampes, segons 
el govern municipal. Aquí també comença 
un nou entrebanc perquè la instal·lació 
funcioni. L’interventor municipal consi-

L’Ajuntament assegura que podrien 
estar reparades en diverses setmanes

600 dies són massa
Desnivells amb una complicada accessi-
bilitat, un elevat nombre de gent gran amb 
dificultats per desplaçar-se tot just al costat 
de l’autopista. És el segell del barri de Sant 
Crist. Aquest barri veu com una promesa 
electoral de millorar la mobilitat se li està 
convertint en un malson. 
Ineficàcia i inacció són les paraules més 
escoltades entre els veïns i veïnes del carrer 
Cuba. La instal·lació de la primera rampa de 
tota la ciutat l’any 2014 no anava acompan-
yada d’un contracte de manteniment. Ara, 
havent passat 19 mesos des que les ram-
pes no funcionen són moltes les teories i 
explicacions però poques les accions.

EDITORIAL

Si no es poden arreglar, s’ha de buscar 
altres opcions. I així amb qualsevol in-
fraestructura que porti un llarg temps 
sense funcionar, com per exemple algun 
ascensor que està donant més proble-
mes que solucions. 
Cal eficiència i practicitat, més en un 
terreny que necessita una adaptació per 
qui viu allà. Sembla que l’Ajuntament 
s’ha compromès a signar un contracte 
perquè una empresa faci una exploració 
de les rampes i faci el diagnòtic defi-
nitiu. Esperem que aquest serveixi per 
aclarir quin serà el futur de les rampes 
que porten 600 dies sense funcionar.
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Les rampes del carrer Cuba fa 19 mesos que no funcionen

ELS VEÏNS DECOREN DE NADAL LES RAMPES MECÀNIQUES QUE 
FA 600 DIES QUE NO FUNCIONEN

Els veïns del barri de Sant Crist, con-
vocats per l’Associació de veïns del 
barri, han decorat aquest dimecres a la 
tarda les rampes mecàniques del carrer 
Cuba, que fa 600 dies que no funcio-
nen. Els veïns han omplert de garlandes 
de Nadal tot l’entorn de les rampes. A 
més, també han muntat un mural dels 

desitjos on han penjat missatges per-
què l’Ajuntament arregli d’una vegada 
les rampes que fa 19 mesos que no 
funcionen. Els veïns fa temps que estan 
organitzant diversos actes reivindicatius, 
com el tall setmanal del carrer Coll i Pu-
jol o una pancarta instal·lada a la plaça 
de la Vila.

dera que la substitució d’aquesta peça és 
una inversió, i per tant, cal modificar el 
pressupost d’inversions de l’Ajuntament 
de Badalona. Aquesta partida va passar 
per ple a finals del mes de setembre i va 
ser aprovada per majoria per un import de 
67.000 euros. Ara s’està al final del proce-
diment d’adjudicació i s’espera que en les 
properes setmanes hi hagi una empresa 
adjudicada i que s’hi posi a treballar en 
reparar-les. Mentre, els veïns porten 19 
mesos, 600 dies, sense poder pujar pel 
carrer Cuba amb les rampes mecàniques 
instal·lades fa més de 5 anys. El govern 
confia en que no surtin més imprevistos 
que facin retardar encara més l’entrada en 
funcionament de les rampes.

L’ascensor d’Albert Llanas també 
pendent de reparar
El govern anterior, liderat per Dolors Sa-
bater, va construir un ascensor al carrer 
Albert Llanas, al barri de la Salut. Aquesta 
instal·lació servia per connectar la part 
comercial del carrer Pau Piferrer amb els 
equipaments i espais públics de Llefià. 
L’ascensor va entrar en funcionament el 
mes de juliol del 2018, després de la mo-
ció de censura al govern de Sabater. En 
aquest any i mig, l’ascensor també ha pa-
tit avaries i problemes. Ara fa mesos que 
tampoc funciona. Com a les rampes del 
carrer Cuba, el ple va aprovar una partida 

per reparar-los i pel seu manteniment. El 
govern local ha anunciat que ara per ara 
està obert el tràmit de licitació i la previsió 
es que es pugui adjudicar abans d’acabar 
l’any. Segons fonts municipals, s’espera 
que l’ascensor pugui està reparat abans 
de les escales del barri de Sant Crist. 

L’ascensor de Sant Felip i d’en Rosés 
també acumula un munt de repara-
cions
Ara funciona, però des de la seva instal·la-
ció, fa uns 15 anys, l’ascensor de Sant 
Felip i d’en Rosés, que permet comunicar 
Dalt la Vila amb Bufalà, per sobre del pont 
de vianants, ha estat un autèntic mal de 
cap per tots els governs municipals que 
han passat per l’Ajuntament. L’ascensor 
ha estat llarg períodes sense funcionar. 
El darrer capítol va ser fa uns mesos. A 
l’abril d’aquest any va ser la darrera gran 
reparació, després d’un anys sencer sense 
funcionar. Els veïns dels dos barris, tant 
de Dalt la Vila com Bufalà, feia molt me-
sos que reclamaven aquesta reparació i 
fins i tot van convocar una manifestació 
conjunta per demanar una solució urgent 
organitzada per les dues associacions de 
veïns d’aquests dos barris badalonins. Tot 
i la seva reparació, molts veïns lamenten 
que els actes vandàlics poden tornar a es-
patllar aquest ascensor imprescindible per 
molta gent amb dificultats de mobilitat.

Acció dels veïns de Sant Crist, aquest dimecres a la tarda

Del 13/12 al 19/12/2019
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Entrevistem a Francisco Melgarejo, president de l’AVV del barri de Sant Crist

Les rampes del carrer Cuba del barri de 
Sant Crist de Badalona ja porten més d’1 
any sense funcionar. La gent gran puja amb 
dificultat el desnivell del carrer mentre en 
Francisco Melgarejo, president de l’Asso-
ciació de Veïns i Veïnes, explica a aquest 
Diari la situació actual de les rampes i què 
estan fent per intentar solucionar-ho.

- Quantes promeses heu escoltat, durant 
els darrers 19 mesos, sobre que s’arre-
glarien les rampes del carrer Cuba?
Porten des de llavors fent-nos promeses de 
tot tipus. Fa 8 mesos, la que era la regidora 
del districte ens va dir públicament que en 
pocs dies les rampes estarien arreglades. 
També va dir que ens enviaria el contracte 
de manteniment, un contracte que mai ha 
arribat. Més tard, el govern actual va dir que 
era qüestió de 2 mesos perquè ja hi havia 4 
empreses que havien rebut el contracte i es-
taven esperant per engegar el manteniment. 
Ara per ara, hem demanat una reunió amb 
el regidor Rubén Guijarro, d’urbanisme, i 
encara estem esperant. 

- Amb les actuacions que heu fet al ca-
rrer, com valoreu la gestió de l’Ajunta-
ment?
Hi ha una inactivitat política i una manca 
d’informació per part de l’Ajuntament, a més 
que fan promeses que no compleixen. Hi ha 
factures de les rampes sense pagar des del 
mandat del PP i cada dia surten coses no-
ves. L’altre dia ens vam assabentar que el 
problema era una peça que havia de venir 
de Hong Kong. Si realment no es poden 
arreglar, doncs que les treguin. Mentrestant, 
nosaltres continuarem insistint, tot i que la 
regidora del districte en titlli de terroristes 
per tallar Coll i Pujol per manifestar-nos.

- Quina és la solució que proposa l’Ajun-
tament?
Cap. No han proposat cap alternativa ni una 

“No han proposat cap 
alternativa ni una solució real”

Francisco Melgarejo

Foto: Ángela Vázquez

solució real i tampoc podem proposar no-
saltres res, perquè no ens contesten a les 
peticions de reunions. L’únic que saben dir 
és que els hi fa vergonya la situació, però 
aquest barri de vergonya ni menja ni cami-
na. Per això nosaltres busquem fer pressió, 
per forçar una resposta i una solució, ja que 
passa el temps i no fan res.

- Com us sentiu com a barri?
Ens sentim menyspreats i desplaçats, però 
ja no només nosaltres, sinó Badalona en 
general. Com diem nosaltres, aquí no venen 
els polítics perquè s’embruten les sabates. 
Hi ha una decadència generalitzada i, a so-
bre, tenim una regidora que no val perquè 
no vetlla per nosaltres.

- També hi ha una part d’incivisme d’al-
guns veïns del barri?
No dic que no hi hagi incivisime al barri, 
però aquesta no és la causa que les rampes 
no funcionin. Els únics actes de vandalis-
me que hem tingut han estat pintades o un 
home gran que premia el botó d’Stop per 
parar-les. L’Ajuntament ens va manar un 

informe dient que el quadre de comanda-
ments de les rampes havia estat manipu-
lat i puntejat, cosa que és mentida perquè 
aquest quadre només l’han manipulat els 
tècnics que han vingut aquí a arreglar-les. 

“Si realment no es 
poden arreglar, doncs 
que les treguin. 
Mentrestant, nosaltres 
continuarem insistint”

“La regidora del nostre 
districte ens titlla de 
terroristes per tallar Coll 
i Pujol i manifestar-nos”

Mai ha estat trastejada ni rebentada, sino 
que a mesura que l’han anat arreglant, això 
s’ha deixat desmantellat. A més, hi ha unes 
càmeres de seguretat que no funcionen 
perquè no tenen cables. Per què es gasten 
diners en una cosa que no pensen fer fun-
cionar?

- Quins altres punts negres té el barri?
Aquest barri està construït a un turó i hi han 
molts carrers, per tant, amb difícil accessi-
bilitat. Vam aconseguir que l’entitat metro-
politana financés unes escales mecàniques 
al carrer Fortuny, al cantó de la Riera Sant 
Joan i les obres havien de començar al 
maig, però no s’han començat. El principal 
problema del retard, diuen, és que aquesta 
construcció afectava a un bloc de pisos i el 
veïnat d’aquest va demanar una garantia de 
seguretat. A partir d’aquí, es va voler signar 
un document sota notari per garantir-ho, 
però l’Ajuntament va trigar 4 mesos i mig 
en aconseguir un notari. 

C. Francesc Layret, 120 baixos - tel. 93 384 08 69 Fax: 93 384 20 45 - 08911 Badalona - info@gestorialafarga.com

Gestoria Administrativa
Assessoria d’Empreses
Assessoria Jurídica

Especialistes en el sector del transport i vehicles
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Peixos morts i la fauna marina en perill són algunes de les fatals conseqüències
Les conseqüències de l’incendi que s’ha de-
clarat aquest matí en una nau a Montornès 
del Vallès són esgarrifoses, no només pel 
municipi i la zona colindant, sinò també pel 
riu Besòs que travessa també les ciutats 
de Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de 
Gramenet. Els treballs d’extinció de foc an 
donat bons resultats i, hores després que 
comencés l’incendi, aquest ja estava con-
trolat, però aquest ha provocat l’abocament 

Desastre mediambiental 
al riu Besòs per un incendi al Vallès 

de dissolvent de la pròpia fàbrica que ha 
acabat contaminant les aigües del riu, pro-
vocant autèntiques catàstrofes.

Peixos morts i fauna en perill
Centenars de peixos com carpes o anguiles 
han aparegut surant a la vora del riu des-
prés de l’aparatós incendi. Els ambientalis-
tes califiquen l’episodi com “un pal” i els hi 
preocupa que la contaminació del riu pugui 

Accés tancat al Parc Fluvial del Besòs / Ángela Vázquez

Gran nombre de peixos han mort per la contaminació

continuant extingint algunes espècies, com 
les anguiles, que formen part de la fauna 
marina del riu, a més d’afectar també a al-
guns tipus d’ocells.
L’alcalde Callau i l’alcaldessa Parlon ja han 
manifestat per les seves xarxes socials la 
seva consternació davant aquest fet i asse-
guren que exigiran mesures per tal de so-
lucionar el problema de la contaminació. A 

aquesta promesa també s’han sumat diver-
sos partits polítics. L’Agència Catalana de 
l’Aigua, per la seva part, que demà dijous 
realitzaran noves inspeccions per determi-
nar l’abast de l’abocament.
El riu Besòs ha estat tancat a primera hora 
de la tarda per evitar qualsevol accident i 
s’ha alertat a tota la població en contacte 
directe amb el Parc Fluvial.

Núm. 682
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La ciutat podria tenir una part del tram urbà de la Via Augusta romana museïtzada

Els espais arqueològics de la ciutat romana 
de Baetulo es veurà incrementat amb la re-
cuperació del tram de la Via Augusta, una de 
les més antigues d’Hispània i que va ser la 
infraestructura que facilità la romanització de 
la península ibèrica, descoberta a la ciutat. 
La construcció d’un nou edifici d’habitatges 
al barri de Coll i Pujol, de Badalona, ha posat 
al descobert el traçat de la Via Augusta a la 
ciutat romana de Baetulo que connectava les 
principals ciutats romanes, des de Cadis fins 

Roma dins de Badalona

a Narbona, on enllaçava amb altres vies que 
conduïen al centre de l’Imperi. 
El tram descobert, situat a 350 metres de la 
porta occidental de la ciutat, consta d’uns 
40 metres de llarg i té una amplada de 5,5 
metres. Tot i que encara està en fase d’estu-
di, la cronologia dels paviments més antics 
d’aquesta part, ens situen a la primera meitat 
del segle I aC, moment en què es fundà la 
ciutat de Baetulo. La reforma més important, 
i que li va donar el nom pel qual és cone-

guda, es va fer sota el mandat d’August als 
darrers anys del s. I aC, tot i que partia d’una 
via preexistent coneguda com a Via Hera-
clea, i que havia estat una infraestructura 
clau per a la romanització de la península. 
A més de la via s’han documentat diversos 
edificis que marquen una ocupació d’aquest 
espai des del segle I aC fins al s. V-VI dC, 
i per tant formen un conjunt molt rellevant 
per conèixer el suburbium occidental de la 
ciutat de Baetulo, i el poblament del seu te-
rritori. Es tracta d’un edifici destinat a tallers 
metal·lúrgics d’època tardo republicana, un 
recinte funerari del s. I dC, i finalment un 
edifici monumental i un mausoleu funerari 
de finals del s. IV-V. 
La intervenció arqueològica que ha permès 
la troballa de la via i d’algunes construccions 
datades entre el segle I aC i el VI dC, ha estat 
assumida per BeCorp, propietària del solar, i 
portada a terme per Global Geomàtica sota la 
direcció de l’arqueòleg Mikel Soberón sota la 
supervisió del Museu de Badalona i el Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 

Què suposa per a Badalona?
Un tram de la via es conservarà atesa la seva 
importància per a la comprensió del territori i 

de l’evolució històrica de la ciutat de Baetulo, 
així com pel seu valor patrimonial en relació 
a la romanització de Catalunya. També es 
conservarà l’edifici absidial del segle V-VI, 
donada la seva enorme singularitat. L’empre-
sa promotora BeCorp es farà càrrec d’integrar 
aquest conjunt al nou edifici de pisos i el ce-
dirà a l’Ajuntament perquè en un futur pugui 
formar part dels espais visitable del Museu.
Aquestes restes permeten elaborar un dis-
curs sobre l’ocupació humana del territori 
des del moment fundacional de Baetulo 
fins a l’antiguitat tardana, quan la ciutat vi-
via un moment de decadència. Aquest fet 
-700 anys d’història ininterrompuda- i la 
singularitat d’algunes troballes justifiquen 
que una part del solar (180 m2) s’incorpori, 
en un futur proper, als espais arqueològics 
gestionats pel Museu de Badalona. Segons 
l’alcalde de Badalona, Álex Pastor, la troballa 
de la Via Augusta, juntament amb els altres 
edificis, és important perquè permet explicar 
el poblament i l’ocupació del territori i la 
importància de Baetulo en aquest territori. 
Pastor ha afegit que “Badalona podria ser la 
primera ciutat de Catalunya que tindria una 
part del tram urbà de la Via Augusta romana 
museïtzada”.

Treballs de recuperació d’un tram de la Via Augusta
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39 persones desallotjades tornen als seus 
habitatges adjacents al Passatge de la Torre
La resta de famílies continuen en allotjaments d’emergència

Tasques d’enderroc de l’edifici fa unes setmanes / Ángela Vázquez

El passat dilluns, 9 de desembre, 39 per-
sones de les famílies afectades pel desa-
llotjament dels seus immobles a causa de 
l’enderrocament de l’edifici del passatge de 
la Torre número 16 del barri de la Salut de 
Badalona van poder tornar als seus habi-
tatges. A primera hora del matí els operaris 
de les diferents companyies de subminis-
trament van procedir a restablir els serveis 
bàsics, com ara aigua, electricitat, gas i 
telefonia.
El bloc de pisos del passatge de la Torre 
va haver de ser desallotjat urgentment per 
qüestions de seguretat el passat 28 d’oc-
tubre i, posteriorment, de manera preven-
tiva les 14 finques adjacents més properes 
incloses en un perímetre de seguretat. El 
4 de novembre van començar els treballs 
per enderrocar l’edifici del passatge de la 
Torre 16, després d’avaluar i constatar el 
risc de col·lapse de l’immoble i de deter-
minar-se que s’havia de demolir. Aquests 
treballs es fan de manera manual a causa 

de la complexitat de l’operació, per evitar 
danys als immobles adjacents i per recupe-
rar el màxim de pertinences de les famílies 

afectades.
El 4r tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit 
de Govern i Territori, Rubén Guijarro, ha 

manifestat que “estem contents perquè 
totes aquestes famílies hagin pogut tornar 
a les seves llars i estem treballant perquè, 
si les condicions meteorològiques i l’actual 
ritme de les obres ho permeten, cap al dia 
20 d’aquest mes puguin tornar a casa seva 
els veïns i les veïnes dels 7 habitatges que 
encara no ho poden fer perquè es troben 
al costat de l’enderrocament de l’edifici del 
passatge de la Torre número 16”.
El regidor Rubén Guijarro ha afegit que 
l’empresa continua amb les feines de des-
enrunament i de recuperació amb cura del 
màxim de pertinences dels veïns de passat-
ge de la Torre i que espera finalitzin tots els 
treballs a finals del mes vinent.
L’Ajuntament de Badalona manté l’allotja-
ment d’emergència, fins que finalitzin les 
tasques de demolició, per a les persones 
que vivien a l’edifici que s’està enderrocant 
i per als 7 habitatges a tocar de passatge de 
la Torre número 16 que encara no poden 
tornen a casa seva.

L’objectiu és evitar les retallades per la “Llei Montoro”

El govern municipal portarà el pròxim di-
marts, 17 de desembre, al Ple de l’Ajun-
tament de Badalona el Pla Econòmic i Fi-
nancer previst per a l’any 2020. Aquest Pla 
periodificarà les despeses per acomplir els 
objectius de la Llei d’Estabilitat Pressupos-
tària de l’any 2012, coneguda com a “Llei 
Montoro”. Segons aquesta Llei cap admi-
nistració pot superar la despesa de l’any 
anterior i en el cas de Badalona, l’exercici 
del 2018 va superar l’any 2017.
 Aquest anunci la va fer ahir, dijous 12 de 

El Govern anuncia que portarà al Ple 
un nou Pla Econòmic i Financer

desembre, pel matí l’alcalde de Badalona, 
Álex Pastor, en una roda de premsa, acom-
panyat de la regidora de l’Àmbit de Recursos 
Interns, Habitatge i Salut, Teresa González, i 
l’interventor general de l’Ajuntament, Julián 
Álamo. L’alcalde va explicar que el govern 
ja ha mantingut dues reunions amb tots els 
grups municipals per explicar el Pla Econò-
mic i Financer (PEF) i demanar propostes a 
la resta de grups per tal de poder aprovar-lo 
al Ple municipal. Aquest Pla periodifica 17 
dels 52 milions d’euros previstos en inver-

sions
La Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sos-
tenibilitat Financera (LOEPSF) contempla 
l’anomenada “regla de despesa”, una taxa 
de referència basada en el creixement de 
l’economia que el Ministeri d’Economia 
calcula a partir de la mitjana mòbil del 
creixement del Producte Interior Brut (PIB). 
Aquesta regla va sorgir en el marc de la 
crisi econòmica que va afectar Espanya i 
que perseguia la contenció de la despesa i 
l’estabilitat dels pressupostos públics. Això 

Roda de premsa sobre el Pla Econòmic i Financer / Ajuntament

significa que cap administració pública pot 
superar la despesa de l’any anterior per 
sobre d’aquesta taxa, encara que, com és 
el cas de Badalona, tingui superàvit i hagi 
reduït el deute o tingui una situació de sol-
vència amb més de 130 milions d’euros de 
tresoreria.
L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, va ex-
plicar que Badalona va incomplir aquesta 
regla l’any 2018 bàsicament per l’increment 
de les inversions. Álex Pastor va afegir que 
“som molts els ajuntaments que ja tenen 
un Pla Econòmic i Financer aquest any. A 
Barcelona, per exemple, el tenen munici-
pis com l’Hospitalet de Llobregat, Terras-
sa, Sabadell, Rubí, Sitges, Esplugues de 
Llobregat i així fins a un total de 138 a tot 
Catalunya, i una llarga llista a tot Espanya”.
Per superar aquesta situació l’alcalde va 
assenyalar que “és per això que ja hem 
enviat una carta al president en funcions 
del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que 
espero aviat torni a ser investit, per dema-
nar la derogació de la Llei Montoro o la 
seva flexibilització per tal que els munici-
pis no haguem de patir les conseqüències 
d’aquesta llei injusta”.
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L’energia fotovoltaica produeix més del 15% 
del consum al Centre Sociosanitari El Carme
La nova planta fotovoltaica és la responsable

La nova planta fotovoltaica instal·lada al 
Centre Sociosanitari El Carme (Camí de 
Sant Jeroni de la Murtra, 60) ja produeix 
més del 15% de l’energia consumida a 
l’edifici. Així ho estima l’AMB, que ha estat 
la font de finançament d’aquesta iniciativa.
La planta ocupa una part de la coberta de 
l’edifici del sociosanitari i compta amb 268 
mòduls fotovoltaics. El passat dimarts, 10 
de desembre, l’alcalde de Badalona, Álex 
Pastor, va visitar aquesta planta fotovol-
taica, la més gran instal·lada en un equi-
pament municipal a la ciutat, acompanyat 
per la 2a tinenta d’alcaldia i regidora de 
l’Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos In-
terns, Teresa González; la regidora de Medi 
Ambient, Desenvolupament Industrial i 
Innovació, Rosa Trenado; la directora de 
l’àrea d’Ecologia de l’AMB, Imma Mayol; 
i la directora de serveis de sostenibilitat i 
educació ambiental de l’AMB, Isabel Do-
ñate. 
Durant la visita, Mayol va assegurar que 
“l’AMB treballa, amb aquest tipus d’actua-
cions, el seu compromís amb els mandats 

europeus que ens exigeixen una major im-
plantació de les energies renovables. 
El projecte ha suposat una inversió de 
110.074.57 €, IVA inclòs, a càrrec de 
l’AMB; tindrà una vida útil garantida míni-
ma de 30 anys, i es calcula que en 7 anys, 

la inversió estarà amortitzada. L’equipa-
ment que abasteix, el Centre Sociosanitari 
del Carme, dóna un servei bàsic a la pobla-
ció de Badalona i té un ús intensiu, ja que 
està obert 24 hores i 365 dies a l’any. Per 
tant, té un consum molt intensiu d’energia. 

La Plataforma Deixem de Ser Invisibles 
va mantenir ahir, dijous 12 de desembre, 
una reunió amb l’alcalde Pastor per de-
manar que es restauri l’acord entre les 
persones amb mobilitat reduïda i els ta-
xis adaptats on aquestes només pagaven 
una tarifa de transport públic, és a dir, 
2,50€ per viatge. 
“Em vaig enterar per casualitat que ens 
havien suprimit aquest servei i volem 
explicacions perquè som 2.000 perso-
nes afectades”, ha explicat a aquest Diari 
la Rosa Bové, presidenta de la platafor-
ma. “L’acord consistia en tenir 4 viatges 
al mes d’anada i tornada unificats, amb 
un preu reduït, de 2,50€ el viatge. Vo-
lem que les administracions es posin 
d’acord”. Sembla ser, finalment, que la 
reunió ha estat favorable, però encara 
haurem d’esperar a dilluns per tenir no-
vetats.
Fa només unes setmanes, la plataforma 
també era noticia per l’anunci de l’ober-
tura d’un nou local dedicat al col·lectiu 
al c/Eduard Maristany, número 122.

Deixem de Ser 
Invisibles denuncia 
la supressió d’un 
descompte especial
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Demà dissabte es podrà gaudir de tallers, exhibicions, concerts i més 
Torre Mena acull demà, dissab-
te 14 de desembre, una intensa 
jornada veïnal per celebrar els 60 
anys de l’AVV de Sant Antoni de 
Llefià. 
El 30 abril de 1959 es constituïa 
oficialment l’AVV Sant Antoni 
de Llefià, i 60 anys després s’ha 
muntat un acte commemoratiu en 
col·laboració amb la Comissió de 
Cultura, conjunt d’entitats moltes 
de les quals han nascut a l’aixo-
pluc de l’associació veïnal que ha 
potenciat el teixit cultural, espe-
cialment, en el territori. Des de les 
10 del matí, amb la despertà pro-
tagonitzada per la colla de diables 
Kapaoltis, i fins a les 14.00, que es 
clourà amb un petit aperitiu, s’ha 
programat un intens matí farcit 
d’activitats culturals, musicals, es-
portives, infantils, reivindicatives, 
tallers, exposicions i xerrades.
L’embrió de l’entitat, que es manté 
en la seu a l’edifici d’Europa 14, 
havia nascut el 26 juliol de 1957 
com a una comissió de Veïns, 
embrió de l’AVV Sant Antoni de 

60 anys de l’AVV de Sant Antoni de Llefià

Llefià, que juntament amb l’AVV 
de Lloreda, va ser una de les 
primeres associacions veïnals 
tolerades pel règim franquista a 
l’estat. A la cita assistiran tots els 
presidents vius des de la fundació 
de l’entitat, amb només l’absència 
física “Curro”, que, si més no, farà 
arribar unes paraules. Per ordre 
cronològic de la creació, es recor-
darà Antonio Agudo “Julio”, pri-
mer president després del període 
del règim franquista i president en 
l’època de la Batalla de la Plaça 
Trafalgar; Francisco José Domín-
guez “Curro”, membre de l’AVV r 
detingut en les mobilitzacions veï-
nals en contra de la Plaça Trafalgar 
i president en els inicis dels anys 
90. Toni Flores, actual regidor de 
l’Ajuntament; Jordi García i Daniel 
Ortego; Anna Lara, actualment 
també regidora i la primera dona 
presidenta de l’associació de veï-
nes i veïns de Sant Antoni, i el 
president actual, Jordi López.
D’entre els reptes pendents ex-
posats per Jordi López, president 

Cartell promocional del 60è aniversari

de l’AVV, hi ha el de difondre el 
llegat de lluites i aprenentatges 
d’aquests 60 anys d’història “que 
ens aporten moltes coordenades 
i experiències per a la millora i 

transformació futura del barri i la 
ciutat”. Però n’hi ha més, de calat, 
com continuar teixint una xarxa 
activa d’entitats per a enfortir rela-
cions i generar dinàmiques col·la-

boratives. “Facilitar el protagonis-
me de les generacions més joves 
en l’àmbit associatiu es clau”, in-
sisteix. Intensificar l’organització 
i el foment de la participació dels 
veïns i veïnes, donant suport a les 
seves demandes “tot prioritzant la 
implicació vinculant dels veïns en 
les solucions i accions” seria tam-
bé una tasca per la que apostar. 
Completarien les propostes: tre-
ballar per un pla d’equipaments 
integral amb per exemple espais 
per a entitats, un casal de joves i 
un casal digne per a la gent gran; 
millorar l’accessibilitat a l’espai 
públic; incorporar la innovació 
social i digital; incentivar la mobi-
litat sostenible, l’economia social i 
cooperativa, la promoció del petit 
comerç i la generació d’ocupació 
al barri; millorar la situació del 
lloguer i l’accés a l’habitatge, tre-
ballar la convivència veïnal, el ci-
visme, el bon veïnatge, valoritzant 
la perspectiva dels joves i la gent 
gran i promocionar el sentiment 
de pertinença al barri.
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El Recital va omplir el Teatre Principal 

L’himne xilé ha donat la volta al món Els alumnes realitzen una cursa solidària

Santa Coloma de Gramenet s’ha sumat de 
manera activa a la campanya “Escuts soli-
daris”; acció que té com a finalitat recaptar 
diners per a la creació del nou Hospital Pe-
diatric Cancer Center de Barcelona. L’escut 
distintiu de la Policia Local colomenca s’ha 
personalitzat i reproduït per a aquesta cam-
panya i totes les persones que desitgin par-
ticipar-hi podran recollir a partir del dimarts 
dia 25 un exemplar a canvi d’una donació 
de quatre euros, que seran destinats al que 
es desitja que sigui el centre d’Oncologia 
Pediàtrica més gran d’Europa. 
La campanya “Escuts solidaris” es va iniciar 
fa ara un any en les localitats de Caldes de 
Malavella, Sant Celoni i Hostalric, les poli-
cies locals de les quals van decidir seguir 
l’exemple dels agents de la Policia Munici-
pal de Terrassa, que havien decidit rapar-se 
el cap per posar-se en el lloc dels nens amb 
càncer i fotografiar-se amb ells per il·lus-
trar un calendari solidari a favor del Can-
cer Center. Actualment la campanya l’estan 
duent a terme 123 cossos de Policia Local 

L’Ajuntament de Badalona, Reactivació 
Badalona SA i el Centre Tecnològic de Ca-
talunya (EURECAT), amb la col·laboració 
de la Federació d’Empresaris de Badalona 
(FEB) i PIMEC van organizar ahir dijous, 
12 de desembre, al Badalona Centre Inter-
nacional de Negocis (BCIN) una jornada 

PROGRAMA PER LA TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA DELS POLÍGONS 
DE BADALONA

BREUS

de treball per posar en contacte les em-
preses, els centres de Formació Profes-
sional Dual i els centres tecnològics. El 
programa preveu abordar qüestions com 
la transformació urbanística dels polígons 
de Badalona” i les tecnologies transfor-
madores per l’ecosistema a Badalona.

L’Ajuntament de Badalona i el Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM) oferiran 
dissabte, 14 de desembre, de 10 a 13.30 
hores a la plaça de la Plana, tallers de 
tècniques de reanimació cardiopulmonar 

LA PLAÇA DE LA PLANA ACULL DISSABTE TALLERS PER APRENDRE 
TÈCNIQUES DE REANIMACIÓ

(RCP). Aquesta activitat forma part dels 
esdeveniments solidaris amb la “Marató 
de TV3” que enguany tindrà lloc diumen-
ge 15 i que estarà dedicada a les malal-
ties minoritàries.

CREMA D’UN VEHICLE I TRES CONTENIDORS AL GORG

La matinada del passat dimecres, 11 de 
desembre, cap a les 3h, es van cremar dos 
contenidors al carrer Joaquim Ruyra can-
tonada amb el carrer Josep Maria Segarra, 
al barri del Gorg. Aquest incendi va afectar 
parcialment un vehicle aparcat a prop. Mi-
nuts més tard, segons ha facilitat Bombers, 
es va cremar un altre contenidor a l’Avingu-
da Marquès de Mont-Roig, molt a prop del 

primer incendi.

Actuació del 15è Recital de Guitarra Flamenca

l’Associació Flamenco Vivo de Badalona.
L’acte va començar amb les actuacions 
del “Coro Flamenco” de l’entitat, seguit 
de l’espectacle de la Isabel de Mérida i 
el Salvador García, “Pitu”, aquest darrer 
conegut ja per actuar a diverses cadenes 
de televisió. També es va sortejar entre els 
assistents una guitarra flamenca.

mance ja s’ha pogut veure a través de les 
xarxes socials a diferents països com la 
Índia o els Estats Units i aquí, a Catalun-
ya, també es va poder escoltar a Tarrago-
na el passat cap de setmana.
Ara, l’himne arriba a Badalona. El proper 
dissabte, 14 de desembre, es durà a ter-
me aquest acte a la plaça de la Vila, a les 
18.30h, i està obert per a qualsevol dona 
que hi vulgui assistir. Prèviament, a les 
17h es farà un assaig darrere del museu.

seran: la primera pels més petits, d’entre 6 
i 7 anys, la segona d’entre 8 i 9 i la darrera 
entre 10 i 11 anys. S’han recorregut, res-
pectivament, 1, 2 i 4 km.
“És el primer any que ens sumem a la Ma-
rató i esperem uns bons resultats”, ha as-
segurat a aquest Diari el José Maria Saiz, 
Cap d’Estudis dels alumnes de primària. “A 
més, els alumnes d’ESO i Batxillerat també 
s’han sumat a la iniciativa fent tasques de 
voluntaris. Hem col·laborat entre tots”.

El passat dissabte 30 de novembre, el Tea-
tre Principal de Badalona va acollir el XV 
Recital de Guitarra Flamenca de Badalona, 
un certamen que, amb el pas dels anys, 
s’ha convertit en tot un esdeveniment. 
“Enguany el recital ha estat tot un èxit, 
el Teatre estava ple”, ha explicat a aquest 
Diari la Sílvia Lara, periodista i membre de 

Ja és conegut a nivell mundial l’himne 
xilé que les dones van començar a ele-
var als carrers d’aquest mateix país i que 
ha donat la volta per, gairebé, la resta de 
continents. Dones amb els ulls tapats 
protestant amb una sola veu en contra 
de les violacions i la violència envers les 
dones, tot emmarcat en el passat 25 de 
novembre, quan es va escoltar el càntic 
per primer cop.
Des d’aleshores, aquesta mena de perfor-

Avui, divendres 13 de desembre, pel matí, 
els alumnes de primària del Col·legi Cul-
tural de Badalona han realitzat a la Rambla 
una cursa solidària per col·laborar amb la 
investigació de les malalties minoritàries 
en la que s’enfoca enguany la Marató de 
TV3, que serà el proper diumenge, 15 de 
desembre.
La cursa comença a les 10h, amb el punt 
de partida a la Piscina Municipal, i s’allar-
garà fins a les 12h. A més, les categories 

Èxit de la guitarra 
flamenca a Badalona

El càntic “El violador eres tú” 
sonarà a Badalona dissabte

El Col·legi Cultural, 
amb la Marató de TV3
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El Museu acull l’exposició que repassa 
els 150 anys de l’Anís del Mono
Aquest dijous també s’ha presentat un llibre de la fàbrica d’anís 

L’exposició pot visitar-se al Museu de Badalona 

El diamant de Badalona. Des de 1870 és el 
títol de la mostra que, aquest dijous 12 de 
desembre, ha inaugurat el Museu de Ba-
dalona. El muntatge ens permet viatjar als 
primers anys d’aquesta fàbrica, fundada per 
la família Bosch i adquirida per Osborne el 
1974, on s’elabora l’emblemàtic Anís del 
Mono, el primer que es va envasar en una 
ampolla diamantada i que passeja el nom 
de la nostra ciutat arreu del món. A tocar de 
Nadal, quan les taules de les nostres llars 
s’omplen dels dolços tradicionals i de l’aro-
ma de l’Anís del Mono; quan estem a punt 
d’afinar l’improvisat instrument musical 
que és l’ampolla d’aquest licor, els espais 
patrimonials de la fàbrica es traslladen al 
Museu per recordar a locals i forans que 
l’anisat es continua elaborant com fa 150 
anys, i que l’autèntic secret de l’excel·lèn-
cia del producte està guardat a les parets 
de la sala de destil·lació, joia de la fàbri-
ca i element imprescindible del patrimoni 
industrial català. L’acte inaugural ha servit 
per presentar el llibre Anís del Mono. Desde 
1870. Editat per la Fundación Osborne, la 

publicació ens ofereix la possibilitat única 
de descobrir, gràcies a la sensibilitat del 
fotògraf i gerent de la fàbrica, Antonio Gui-
llen, aspectes desconeguts de l’elaboració 
de l’espirituós, que han quedat immortalit-

zats en les imatges inèdites que il·lustren el 
llibre. L’exposició es pot visitar lliurement 
de dimarts a dissabte de 10h a 14h i de 17h 
a 20h. Diumenge i festius de 10 a 14h al 
Museu de Badalona. 

El Museu de Badalona ha estat el lloc triat 
per a l’estrena, el proper 19 de desembre, a 
les 18h, de la pel·lícula documental “SIxTU” 
i el curtmetratge “Núria”. Els audiovisuals, 
dirigits per la productora Intuitivo Films, 
mostren la tasca que porta a terme la Fun-
dació Sique en els àmbits dels pisos tutelats 
i la llar residencia, a Badalona, amb perso-
nes amb diferent capacitat intel·lectual. Els 
protagonistes són usuaris, familiars i edu-
cadors, que cadascú des de la seva pers-
pectiva, introdueixen a l’espectador en la 
realitat quotidiana dels personatges, en el 
seu passat, present i futur, així como en els 
resultats de la tasca de millora del benestar 
i l’autonomia de les persones amb diferent 
capacitat intel·lectual i els seus familiars, 
que porta a terme la fundació i el seu equip 
professional. L’entrada és gratuïta i oberta al 
públic en general. A més de les pel·lícules, 
es celebrarà el sorteig de 2 estades d’hotel 
+ Spa per a 2 persones, la presentació de 
les iniciatives solidàries que durà a terme 
la fundació al llarg de 2020 i un pica-pica 
de cloenda.

Estrena de “SIxTU” 
i “NÚRIA”, el 
documental i el 
curtmetratge de la 
Fundació Sique 
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Badalona Recuerdos exposa 
imatges de la nevada del 1962
La mostra d’imatges es pot veure a Dalt la Vila 

Tascas de retirada de escombros / J.RIbalaygue

Molta gent de Badalona encara recor-
da la nevada del Nadal de l’any 1962. 
Aquella nit de Nadal va començar a 
nevar i l’endemà, el 25, la ciutat estava 

al Centre Cívic Dalt de la Vila, al carrer 
Germà Bernabé. Es tracta d’una mostra 
on podrem veure 24 fotografies de dife-
rents indrets de Badalona. A part de veu-
re les imatges d’aquella nevada del 1962 
també podrem veure una imatge actual 
del mateix indret. A més, 4 d’aquestes 
imatges són en color gràcies a una do-
nació recent. La mostra està ambientada 
amb uns esquís de l’època i un arbre de 
Nadal. L’exposició estarà oberta fins el 
17 de gener i la podeu visitar de 9h a 
14h i de 16h a 21h, de dilluns a diven-
dres.

El concert tindrà lloc el divendres 20 de desembre, a les 20h

èpoques molt variats, a més de tres nada-
les ben conegudes amb versions, escrites 
amb llenguatge més modern, de Michael 
Bublé i Mariah Carey. El concert tindrà lloc 
a l’espai Termes-Decumanus del Museu de 
Badalona. L’entrada és lliure però cal reco-
llir, prèviament, la invitació a la recepció del 
Museu de Badalona.

Un any més, les restes romanes de l’anti-
ga ciutat de Baetulo, les Termes, acolliran 
el concert de Nadal del Museu el pròxim 
divendres 20 de desembre, a les 20h. En-
guany, el Cor de Cambra del Conservatori 
de Badalona i amb el conjunt instrumen-
tal de l’Escola de Música Moderna ens 
oferiran un concert amb obres d’estils i 

Les Termes acolliran el 
tradicional Concert 
de Nadal del Museu
Serà divendres 20 de desembre a les 20h 

totalment blanca. Per recordar aquella 
efemèride, aquest mateix divendres a 
les 19h, la Facu Martínez de Badalona 
Recuerdos ha preparat una exposició 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 2 de decembre de 
2019, va aprovar entre altres el següent acord:

PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació voluntària de les fin-
ques incloses dins el polígon d’actuació discontinu (P-1) de la Modificació del Pla 
General Metropolità al carrer Sant Sebastià, 46-54 i a l’avinguda de Biscaia, 26 de 
Badalona, formulat pel propietari únic de les finques incloses dins l’esmentat àmbit. 
L’eficàcia del present acord queda condicionada a l’acreditació del pagament de l’import 
corresponent a la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic a favor de l’Ajuntament 
quantificat pel Projecte de Reparcel·lació en l’import de 67.904’14€.

SEGON.- Notificar el present acord a tots els interessats i procedir a la seva publicació 
en la forma prevista a l’art. 111 en la seva remissió al 108 del Reglament de Gestió 
Urbanística, que haurà d’ésser al BOP, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i en un diari 
de difusió corrent a Badalona.

TERCER.- El present acord posa fi a la via administrativa d’acord amb el que estableix 
l’article 2.2.b) del Reglament 1093/1997 sobre Inscripció al Registre de la Propietat 
d’Actes de Naturalesa Urbanística.

QUART- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, i de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interpo-
sar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva noti-
ficació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos admi-
nistratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de 
la recepció de la seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós admi-
nistratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebi la seva notificació, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del 
dia següent a la que es produís la desestimació presumpta del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent.

La secretaria accidental
(Resol. 20/06/2019)
Remedios Hijano Cruzado                                            Badalona, 5 de desembre de 2019
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LA PRÈVIA 13a Jornada. Pavelló Olímpic, dissabte 14 de desembre a les 20.30 h

Nadal de derbis 

LÓPEZ-AROSTEGUI

NIKOS ZISIS

K. PREPELIC

ALEN OMIC LUKE HARANGODY

 JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

BAXI MANRESA
Entrenador: Pedro Martínez

DEIVIDAS DULKYS

DANI PÉREZ

RYAN TOOLSON

LUKA MITROVIC DAVID KRAVISH

Penya i Manresa es van enfrontar dos cops a la pretemporada, amb un triomf per banda.  /  D. Grau

L’Olímpic viurà dos derbis catalans en vuit 
dies amb les visites del BAXI Manresa i del 
Barça. Els del Bages seran els primers a 
passar per Badalona,  aquest dissabte a 2/4 
de 9 del vespre, mentre que els blaugrana 
ho faran el diumenge 22, tot just abans de 
Nadal. Dos plats forts on la Penya buscarà 
seguir sumant en una lliga ACB igualadís-
sima (del quart a l’onzè classificat només 
hi ha una victòria de diferència), on cada 
triomf va el seu pes en or. 
Els verd-i-negres afronten el matx contra 
els manresans amb la màxima confiança,  
després d’enlluernar en l’Eurocup contra 
l’UNICS Kazan. La derrota a Vitòria, en un 
partit on els badalonins van pagar la seva 
bipolaritat, no ha fet trontollar l’equip, que 
segueix transmetent sensacions positives. 
Carles Duran està aconseguint que tots els 
jugadors sumin i fa la sensació que l’en-
granatge funciona cada cop millor malgrat 
que l’absència de Birgander segueix sent 
un handicap molt important en el joc in-
terior. 

Les lesions també estan sent un greu mal-
decap per al BAXI Manresa, que està patint 
una autèntica plaga. Ha perdut jugadors 
clau com Eulis Báez, Pere Tomàs o el base 
Frankie Ferrari, substituït per Aleksandar 
Cvetkovic, i a més es va quedar sense Jor-
dan Davis, en no poder jugar com a co-
munitari pels problemes burocràtics amb 
el seu passaport d’Azerbaidjan (el seu lloc 
l’ha ocupat Luke Nelson). L’últim entrebanc 
ha estat la lesió al soli de la cama esquerra 
del pivot congolès Jordan Sakho, que serà 
baixa durant quatre setmanes.
Tot plegat ha afectat la marxa del conjunt 
de Pedro Martínez, que a la Champions 
League de la FIBA transita amb pon peu (és 
líder del seu grup amb un balanç de 6-2) 
però que a l’ACB està patint. Només suma 
tres triomfs (3-9) i ocupa plaça de descens. 
La Penya, però, farà bé de no refiar-se de la 
classificació, perquè els manresans són un 
equip molt incòmode que sempre presenta 
batalla i té a la banqueta un dels millors 
tècnics de la lliga. 
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SUPERMANAGER

1- Henry, Vives, Campazzo.
2- Arostegui, Abald,e Prepelic,    
    Beirán.
3- Shengelia, Davies, 
    Dubjlevic, Shermadini.

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 Jor. 13 Jornada 12 
1º  Moncrief 1 moncrief (Badalona)  261,00
2º  La Familia Isakovic (Sant Boi de Llobregat)  248,20
3º  15 x quart Xevo (Badalona)  248,00
......................................................................................................................
60º  DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  181,40

Lliga (general)
1º  La Familia Isakovic (Sant Boi de Llobregat)  2.201,00
2º  Troublemakers smarti (Badalona)  2.162,80
3º  Penyacrack4 manel14penya (Badalona)  2.150,80
......................................................................................................................
100º  DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  1.552,60

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

Pierria Henry (10), Matt Janning (16), Stauskas (6), 
Shengelia (19), Eric (14) -cinc inicial-, González 
(-), Diop (7), Sergi García (-), Fall (-), Shields (15) 
i Polonara (-).

La ratxa de triomfs a la lliga ACB es va trun-
car a Vitòria, on la Penya va acabar perdent 
en l’últim sospir davant del Kirolbet Basko-
nia (87-86). Shengelia, amb 19 punts, 30 de 
valoració i un triple decisiu, va ser el botxí 
dels badalonins, que en un mateix partit 
van demostrar que són capaços del millor, 
aixecant 23 punts de desavantatge, però 
també del pitjor, amb preocupants fases de 
desconnexió. 
La posada en escena dels de Carles Duran 
va ser horrorosa. Els badalonins no van 
comparèixer en el primer quart i el Basko-
nia es va trobar amb una inesperada catifa 

86

JOVENTUT 

Prepelic (20), Ventura (-), Zisis (6), Omic (7), Ha-

rangody (12) -cinc inicial-, Buford (9), Parra (-), 

López-Arostegui (2), Morgan (10), Kanter (10), Za-

gars (2) i Dimitrijevic (8). 

87

KIROLBET BASKONIA

Remuntada insuficient

vermella (25-9). Les sensacions no van 
millorar en el segon parcial i els triples de 
Janning (16 punts amb 5/7) van destarotar 
una Penya absolutament grogui, que va arri-
bar a perdre de 22 punts (36-14). Prepelic 
(15 punts al descans) va aparèixer per fer 
despertar els verd-i-negres (39-33), però el 
Baskonia, molt encertat des del perímetre 
(14/26 triples), va tornar a obrir una nova 
escletxa en el marcador en la represa, aquest 
cop molt més profunda (66-43). El matx, ara 
sí, semblava sentenciat, però un cop més la 
Penya es va tornar a aixecar, gràcies a la se-
gona unitat. La feina de Neno, Ventura, Bu- Buford va fer 9 punts a Vitòria. /  www.baskonia.com

ford, Morgan o Kanter va ser clau per girar 
la truita i posar la por al cos d’un Baskonia 
fràgil mentalment pels mals resultats que 
ve arrossegant aquest curs. Al ritme dels 
triples de Harangody i Prepelic la Penya va 

culminar la remuntada (84-86), però no va 
rematar la feina. Per contra Shengelia, que 
es va posar l’equip a l’esquena en els minuts 
finals, va respondre amb un altre triple que 
ja va ser definitiu (87-86). 

Propera jornada

 San Pablo Burgos - RETAbet Bilbao
 Coosur R. Betis  -  Real Madrid
 Joventut -  BAXI  Manresa
 Mba Andorra -  Iberostar Tenerife
  Casademont S.  -  Montakit Fuenla
 Herbalife GC -  Monbus Obra
 UCAM Múrcia  - K. Baskonia  
 Barça  - Unicaja
 València Basket  - Movistar Estu

Montakit Fuenla - València                70-81
Iberostar Tenerife - UCAM Múrcia 85-78
RETAbet Bilbao - Mba Andorra 82-87
Kirolbet Baskonia - Joventut  87-86
Unicaja - Herbalife GC 79-76   
Movistar Estu - Casademont S. 67-85
Monbus Obra - Coosur Betis          82-73
BAXI Manresa -  Barça     75-84
Real Madrid - San Pablo Burgos  104-93

Resultats  darrera jornada
  Equip  G P

 1 Real Madrid 10 2
 2  Barça 10 2
 3 Casademont S. 9 3
 4  Morabanc Andorra 7 5
 5  Joventut 7 5
 6  San Pablo Burgos 7 5
 7  Iberostar Tenerife 7 5
   8    València Basket 6 6
 9  Kirolbet Baskonia 6 6
10  Herbalife GC 6 6
 11    Unicaja 6 6
 12    RETAbet Bilbao 5 7
 13    Monbus Obradoiro 5 7
 14    UCAM Múrcia 4 8
 15    Montakit Fuenla              4            8
 16    Coosur R. Betis         3            9
 17  BAXI Manresa           3          9
18  Movistar Estu 3 9

Classificació
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Omic va enfilar-se fins als 18 de valoració. / David Grau

La Penya va segellar la seva classificació 
per al Top 16 de l’Eurocup amb una brillant 
victòria a l’Olímpic davant de l’UNICS Kazan 
(90-73). Els badalonins han completat una 
primera fase perfecta a l’Olímpic, on han 
guanyat tots els partits, i aquesta fortalesa 
a casa ha estat fonamental per poder assolir 
el bitllet per a la següent fase de la compe-
tició continental. L’UNICS Kazan arribava a 

90

JOVENTUT 

López-Arostegui (11), Prepelic (15), Zisis (11), Omic 

(10), Harangody (12) -cinc inicial-, Dimitrijevic (5), 

Buford (4), Parra (-), Morgan (10), Kanter (9), Ventura 

(3) i Zagars (-). 

Sergeev (6), Morgan (18), McCollum (15), Kli-
menko (2), Uzinskii (3) -cinc inicial-, Tyus (8), Li-
khodei (-), Smith (12), Mantzaris (2), Kolesnikov (2) 
i Wilson (5).  

73

UNICS KAZAN

Al Top 16 per la porta gran 

Badalona com un dels equips més potents 
del grup, però els de Carles Duran es van 
acabar passejant després de protagonitzar 
una segona part espectacular, on van des-
activar completament l’atac rus. Va ser, a 
més, un triomf coral, tant en defensa com 
en atac, amb sis jugadors per sobre dels 10 
de valoració. Prepelic (15 punts) va ser un 
cop més el màxim anotador i Omic (10 i 8 

rebots) el més valorat (18), però tothom va 
estar a l’altura, amb menció especial per a 
Xabi López-Arostegui (11 punts i 4 assis-
tències), Morgan (10 punts), Kanter (9 i 4 
rebots), Zisis (11 i 5 assistències) i Haran-
gody (12).
La Penya va poder obrir una petita escletxa 
en un inici de partit de molt d’encert per part 
dels dos equips (25-17), però en el segon 
quart va encaixar 30 punts (44-47) i va cedir 
tota la iniciativa a un equip rus letal des de 
la línia dels 6m75 (7/11 al descans) i amb 
molt de talent individual a les seves files. 
Era clar que calia defensar molt millor per 
reconduir el partit i els de Carles Duran ho 
van fer en la represa, amb un excel·lent tre-
ball al darrere que va ofegar completament 

els russos. Els percentatges d’encert dels 
visitants van començat a caure en picat i 
fruit d’això els verd-i-negres van deixar 
l’UNICS en només 11 punts al tercer quart 
(68-58).
La solidesa al darrera, a més, es va enco-
manar també a la parcel·la ofensiva, amb 
una Penya molt vertical que va poder córrer 
i que en estàtic també va estar molt clari-
vident, trobant sempre la millor opció. Un 
parcial de 9-2 per començar el darrer quart, 
amb Morgan i Kanter de protagonistes, va 
acabar definitivament amb la resistència 
dels russos (77-60) i a partir d’aquí el par-
tit es va convertir en un autèntic passeig 
triomfal del verd-i-negres, que van arribar 
a guanyar de 23 (90-67). 
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La Penya podria acabar com a primera
de grup si guanya a Ljubljana en l’última jornada
Ja hi ha 12 equips classificats matemàticament per a la segona fase de l’Eurocup

Nikos Zisis. / David Grau

A una jornada del final de la primera fase 
ja hi ha 12 equips classificats per al Top 
16 de l’Eurocup. Entre ells un Joventut 
que ha fet els deures a l’Olímpic, guanyant 
tots els partits de casa, i que en la darrera 
jornada intentarà aprovar per fi l’assigna-
tura pendent de guanyar a fora. Un triomf, 
a més, amb premi, ja que li pot perme-
tre acabar com a líder d’un grup C molt 
igualat. La Penya, per ser primera, ha de 
derrotar el Cedevita Olimpija a Ljubljana 
i que el Darussafaka perdi a la pista de 
l’UNICS Kazan. L’empat amb els russos 
afavoreix els verd-i-negres, que amb el 
seu triomf de 17 a l’Olímpic van capgirar 
el “basket-average” (a Kazan la Penya ha-
via perdut de 12, per 86-74).  
A  Ljubljana, dimecres que ve (18.30h), 
el Joventut es trobarà amb un Cedevita 
Olimpija ja sense opcions d’entrar al Top 
16, després de la seva derrota a la pista 
del Nanterre (90-87). Tot i això, els d’Sla-
ven Rimac intentaran acomiadar-se de 
la competició europea amb una victòria 
davant de la seva afició i no posaran les 

  Equip  G P

 1 Darussafaka* 5 4
 2  Joventut* 5 4
 3 UNICS Kazan 5 4
 4  Brescia Leonessa 5 4
 5  Nanterre 92 4 5
 6  Cedevita Olimpija 3 6

Eurocup - Grup C

coses fàcils a una Penya que, això sí, viat-
jarà amb la tranquil·litat de tenir el Top 16 
a la butxaca. 
En el grup dels verd-i-negres, el C, el Da-
russafaka és l’altre equip que ja està clas-
sificat matemàticament. La resta d’equips 
que també estaran en la següent fase són 
la Virtus de Bolonya, el Morabanc Ando-
rra, el Mònaco i el Promitheas Patras, del 
grup A, el Venècia, el Partizan i el Rytas, 
del grup B, i l’Unicaja, el Galatasaray 
i l’EWE Baskets Oldenburg, del D. Les 
quatre darreres vacants es decidiran en 
l’última jornada, on la Penya ja coneixerà 
quins seran els seus següents rivals.
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Cinc regals amb majúscules a l’Eurocup a Badalona
Ho deia Carles Duran quan va acabar 
el partit contra l’Unics Kazan i té mol-
ta raó: “Fa 20 mesos estàvem lluitant 
per no baixar a la LEB i ara estem al 
Top16 d’una competició europea”. 
I un dels principals “problemes” és 
que aquesta Penya ha acostumat a 
l’aficionat a veure jugar un bon bàs-
quet al seu equip i sobretot a guanyar. 
El Joventut no ha perdut cap partit de 

l’Eurocup a Badalona i no només ha 
sumat triomfs sinó que ho ha fet amb 
triple de camp a camp de Prepelic 
contra el Darussafaka, amb un ú con-
tra ú de Dimtrijevic contra el Nanterre 
o amb una exhibició contra l’Unics de 
17 punts o contra el Cedevita de 20 
punts. No sé fins on arribarà la Penya 
però el camí fins ara és per treure’s 
el barret.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Bàsquet contra l’exclusió social 
a través del projecte One Team
La Penya i Probitas s’uneixen per desenvolupar la iniciativa, amb Zagars d’ambaixador

Selfie d’Arturs Zagars amb els membres del projecte One Team. / David Grau

El Joventut i la Fundació Probitas s’han 
unit per desenvolupar conjuntament el 
projecte de responsabilitat social cor-
porativa One Team, de l’Eurolliga. Amb 
aquest programa, el club verd-i-negre i la 
fundació ajudaran a través de la pràctica 
del bàsquet a nens en risc social residents 
a Badalona. El One Team compta amb la 
col·laboració d’Arturs Zagars com a am-
baixador i també amb la implicació d’en-
trenadors del bàsquet base verd-i-negre, 
com el cap del planter David Jimeno.
Els protagonistes del programa One Team 
són dotze adolescents de l’ISOM, centre 
de gestió de projectes socials que s’en-
carrega de vetllar pel benestar dels seus 
joves. El projecte consistirà en 8 sessions, 
on els participants, mitjançant la pràctica 
del bàsquet, treballaran en cada un dels 
entrenaments un valor diferent que els 
ajudi a créixer com a persones. La primera 
pràctica, que ja es va dur a terme a la pista 
central del Palau Olímpic, va tractar sobre 
el treball en equip i va tenir la presència 
del base letó. Durant les següents ses-

sions, els joves practicaran valors com 
l’empatia, el respecte, la tolerància o la 
conscienciació sobre la bona alimentació 
i problemes com l’obesitat. 

En el descans del partit contra l’UNICS 
Kazan, els joves de l’ISOM van sortir a la 
pista a realitzar alguns dels exercicis que 
ja van dur a terme en la sessió inicial. A 
més, els jugadors i entrenadors de tots 
dos equips, juntament amb els àrbitres, 

van lluir els cordons One Team, de color 
turquesa. Per últim, un dels adolescents 
va fer el salt inicial honorífic i un altre dels 
integrants del projecte va gaudir de l’en-
frontament assegut al costat de la banque-
ta verd-i-negra.
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La Penya i Grup La Pau -cooperativa que 
presta servei de transport sanitari, adaptat i 
serveis preventius- han tancat un acord de 
col·laboració pel qual la cooperativa es con-
verteix en proveïdor oficial del club. La bona 
sintonia entre dues institucions històriques 
de la ciutat ha estat clau per rubricar aquest 
compromís. Grup La Pau oferirà serveis de 
cobertura sanitària en tots els esdeveniments 
que el Joventut ho requereixi i desplegarà 
una unitat de Suport Vital Avançat (SVA) amb 
4 tècnics en emergències mèdiques. A més, 
la cooperativa badalonina tindrà presència de 
marca en diferents espais de l’Olímpic.

Grup La Pau es 
converteix en
nou proveïdor 
oficial del JoventutVa classificar-se guanyant l’Estudiantes (66-64) 

Un any més la Penya no es perdrà la cita 
de la Minicopa Endesa, que aquest curs se 
celebrarà del 13 al 16 de febrer a Màlaga 

L’infantil verd-i-negre obté
el bitllet per a la Minicopa Endesa

paral·lelament amb la disputa de la Copa 
ACB. L’infantil verd-i-negre va aconseguir 
el bitllet en la fase prèvia que va tenir lloc 

a València i que va decidir els vuit equips 
que prendran part en el torneig. A més del 
Joventut, també es van classificar el Barça, 
el València, el Coosur Real Betis, el Caja-
siete Canarias i l’Obradoiro, mentre que el 
Madrid, com a campió, i l’Unicaja, com a 
amfitrió, ja tenien plaça assegurada.
El conjunt verd-i-negre, en el grup A, no va 
poder classificar-se de forma directa com 
a campió de grup, en acabar segon. Els 
badalonins van debutar derrotant l’UCAM 
Múrcia per 91-68 i van fer el mateix da-
vant del Burgos, al que van vèncer per un 
contundent 59-9. En l’últim partit del grup, 
però, contra el Betis, van caure per 68-86 
i van ser els andalusos els que van acabar 
primers. Va tocar, doncs, anar a la repesca. 
El rival va ser l’Estudiantes, segon del grup 
B, i els verd-i-negres es van acabar impo-
sant per 66-64. Un triomf molt treballat i 
amb remuntada final en el darrer quart, ja 
que l’Estudiantes va dominar durant moltes 
fases. Un parcial de 15-0 va ser decisiu per 
acabar tombant la resistència dels madri-
lenys.

L’infantil A celebrant la classificació. / ACB Photo - J.M. Casares

Juanan Morales i el president del Grup La Pau, 
Vicenç Chicharro / Foto: David Grau
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LA PRÈVIA 17a Jornada. Estadi Rico Pérez. Dissabte, 14 de desembre. 19 hores.

A pescar en aigues tèrboles

CF BADALONAHÉRCULES

POSICIÓ 17è
8 Partits a casa G 2  E 3  P 3

Gols a casa Marcats 11 Rebuts 10
Entrenador Vicente Mir.

POSICIÓ 18è
8 Partits a fora G 1  E 2  P 5

Gols a fora Marcats 4  Rebuts 11
Entrenador Manolo González.

Foto: Eloy Molina.

Dissabte, a les set de la tarda, el Badalona 
visita un dels equips més potents de segona 
B, l’Hércules, que està vivint la pitjor tem-
porada de la seva història. Els alacantins es 
troben en zona de descens, amb els matei-
xos 13 punts que l’equip que entrena Manolo 
González però, per història i pressupost, en-
cara amb més urgència de sortir de la zona 
de descens. Acostumat a jugar a primera i 
segona divisió, l’Hércules veu la tercera 
a tocar i el seu entorn està més agitat que 
mai. Quan s’han jugat 16 jornades, dissabte 
seurà a la seva banqueta el quart entrenador 
de la temporada: Vicente Mir. Abans que 
ell hi han passat el català Lluís Planagumà 
-quatre partits-, l’interí José Luis Vegar -un 
partit- i Jesús Muñoz, destituït dilluns passat 
després de fer dotze punts en onze partits. 
També va plegar el director esportiu, Jesús 

Portillo, després de ser molt criticat per una 
part de l’afició. L’exfutbolista, entre d’altres, 
del Real Madrid, és gendre del màxim accio-
nista de l’Hércules, Enrique Ortiz.
El cas és que el Badalona ha retornat a la 
inèrcia positiva amb la victòria de diumen-
ge passat a l’Estadi contra l’Atlètic Llevant 
(1-0), que se suma a l’empat de fa quinze 
dies a Vila-real (0-0), i se les haurà amb 
un rival directe, que saltarà a la gespa de 
l’imponent Rico Pérez pressionat al màxim. 
Cal mirar de pescar en aigues tèrboles, però 
amb compte, perquè al davant hi haurà un 
equip amb molt bons futbolistes que, a més, 
tindran un nou entrenador. Per altre banda, 
l’afició alacantina viurà el partit amb espe-
cial interès, conscient que el Bada és un 
rival directe. 
Tarda de màxima emoció, en tot cas.

Dimecres, partit de copa a 
l’Estadi contra l’Oviedo
A les 18 hores de dimecres que ve, el Ba-
dalona juga contra l’Oviedo, a l’Estadi, la 
primera ronda de la copa. L’eliminatòria es 
decidirà en aquest partit, que es disputa el 
mateix dia que el Barça – Real Madrid per 
exigències del calendari de l’equip asturià. 
L’Oviedo, que és setzè a segona divisió, 
amb 21 punts, posarà a prova l’equip de 
Manolo González que, ben segur, farà jugar 
alguns dels futbolistes menys habituals.
El Badalona ha disputat 47 partits de copa 
en la seva més que centenària història, 
dels quals n’ha guanyat 14, n’ha empatat 
9 i n’ha perdut 24. La temporada 1947/48, 
quan era equip de segona divisió, va arri-
bar als vuitens de final, on va ser eliminat 
pel Castelló. La competició aleshores la 

disputaven molts menys equips i, per arri-
bar a aquesta ronda, els escapulats només 
van haver d’eliminar, a partit únic i com a 
locals, el Sants i el Barakaldo. La darrera 
fita en la copa del Badalona data de la tem-
porada 2006/07 quan, després d’eliminar 
el Villajoyosa, el Racing del Ferrol i l’Uni-
versidad de Las Palmas, es va enfrontar 
al FC Barcelona en els setzens de final. A 
l’Avinguda de Navarra, els blaugrana es 
van imposar per 1-2. Al Camp Nou, el re-
sultat va ser de 4-0.
Els escapulats no passen una eliminatòria 
des del curs 2007/08, quan van tombar 
el Coruxo a partit únic. Les dues últimes 
temporades, han caigut tot just començar: 
contra l’Elx i el Villanovense.

01

BADALONA  -  AT. LLEVANT

Badalona:  Morales; Robert Simón, Robusté, 
Pelón, Moyano, Valentín; Adri Díaz, Marc Carbó, 
Abel Suárez (Hugo Esteban, 76‘), Kilian Durán 
(Joel Toledo, 55‘); Chema Moreno.

At. Llevant: Cárdenas; Blas Alonso, R. Costa, 
Danzo (Chuma, 86‘), Arturo, Nacho, J. Ontiveros, 
Pablo Martínez, Ferni, Sandoval (Cantero, 66‘) i 
J. Bernal.

Gols: 1-0 (43‘) Marc Carbó (p). 

Àrbitre: Armando Ramo Andrés. (comitè ara-
gonès). T.G: Ontiveros, Moyano, Costa, Arturo i 
Robusté.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Castelló 31 24 11
 2. Sabadell 29 19 13
 3. Espanyol B 27 26 18
 4. Lleida 27 18 10
 5. Andorra 27 20 14
 6. Barcelona B 26 22 16
 7. La Nucía 24 18 12
 8. Cornellà 24 23 20
 9. Llagostera 24 19 16
 10. Vila-real B 23 16 17
 11. Olot 22 14 10
 12. València Mestalla 20 18 16
13. Ejea 20 20 19
 14. Ebro 17 14 17
 15. Gimnàstic 17 20 24
 16. At. Llevant 15 14 24
 17. Hércules 13 17 23
 18. Badalona 13 9 19
 19. Oriola 12 13 31
 20. Prat 11 11 25

 Badalona 1 - At. Llevant 0
 Cornellà 2 -  Sabadell 0
 Gimnàstic 0 -  Vila-real B 1
 Espanyol B 3 -  Hércules 2
 Olot 0  -  Oriola 1
 València Mestalla 0 - Barcelona B 0  
 Ejea 3 -  Prat 0
 La Nucía 0   -  Llagostera 0
 Castelló 3 -  Andorra 1
 Lleida 0 -  Ebro 0

Resultats Jornada 16Propera Jornada 

 Hércules - Badalona 
 Ebro   -  Castelló
 Andorra -  València Mestalla
 Oriola -  Espanyol B
 Llagostera -  Olot
 Vila-real B - Ejea
 At. Llevant  -  Gimnàstic
 Sabadell   -  Prat
 Barcelona B -  La Nucía
 Cornellà -  Lleida
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Conversar amb Valentín Merchán sempre 
ve de gust. Fuig del tòpic, va més enllà de 
la resposta esperada. En un moment com 
aquest, la seva veu es fa necessària.

- Vostè sempre ha estat convençut 
que el Badalona se’n sortiria? Era 
qüestió de fe o té altres arguments 
per justificar-ho?
- Sóc optimista de mena, sempre veig el 
got mig ple. També em fa ser positiu la 
gent que tinc al costat i la manera com tre-
ballem, dia a dia. Si el present és bo, en el 
futur vindran coses bones.

- Després dels dos últims resultats, 
l’equip ha tornat a la bona dinàmi-
ca dels primers partits amb Manolo 
González?
- Necessitàvem un partit com el de Vi-
la-real, en què el rival ens va exigir molt i 
vam resistir a prop de la nostra àrea. Vam 
fer un molt bon partit en defensa. Con-
tra l’Atlètic Llevant, tot i que no vam fer 
un gran partit, vam mantenir la porteria 
a zero. Hem de seguir en aquesta línia, 
mantenint el zero, perquè al davant sem-
pre disposem d’alguna oportunitat clara.

Valentín: “En el vestidor no hi ha males cares, 
ni assenyalem el del costat”

Foto: Eloy Molina

- Però hi ha una evident manca de 
gol: el Badalona és l’equip menys 
golejador de 2aB. Hi ha angoixa en el 
vestidor per aquesta circumstància?
- No, no hi ha angoixa. Tenim ganes de 
fer més gols, clar, però la primera pedra 
l’hem de posar defensant bé i millorant 
les transicions de defensa a atac. Per al-
tra banda, en algunes ocasions hem hagut 
d’anar a remolc perquè hem encaixat al 
principi, i això ha fet que ens costés més 
veure porta.

- Com ha viscut el vestidor aquesta 
arrencada tan fluixa, la pitjor del Ba-
dalona a 2aB?
- Després d’haver-les viscut de tots els 
colors, la situació que estic vivint aques-
ta temporada a Badalona és la millor. 
L’equip ho ha patit amb una naturalitat 
i un positivisme molt bo. Quan les co-
ses no van bé, normalment s’assenyala 
el del costat. Però aquí cadascú ha mirat 
de posar de la seva part, mirant d’ajudar 
a l’equip. No hi ha hagut males cares, 
sempre hi ha hagut calma. No perquè 
estiguis més cabrejat te’n sortiràs abans. 
I això ho han transmès tant el cos tècnic 

del Manolo com el del Juanma.

- Dissabte toca un rival directe, 
l’Hèrcules, que estrena entrenador 
i que, a més, és un dels equips més 
poderosos de la categoria. No sem-

bla fàcil treure punts del Rico Pérez 
en aquestes circumstàncies.
- Mai ho és. És la primera vegada que ju-
garé al Rico Pérez amb l’Hércules en zona 
de descens. Només penso a repetir el par-
tit de Vila-real. Haurem d’estar molt con-
centrats, perquè serà un partit molt difícil.

- Personalment, com es troba aques-
ta temporada?
- No estic en el nivell que tenia quan vaig 
arribar, el mes de gener passat. Quan les 
coses van bé, tot rutlla, perquè mental-
ment et trobes millor. Ara, m’està costant 
alliberar-me, deixar-me anar a l’hora de 
prendre decisions. Quan els resultats no 
són bons, costa més treure el millor de 
cadascú.

- Semblava que havia de disputar-se 
el lloc amb Kilian Duran, però ell està 
jugant més avançat i en molts partits 
estan actuant plegats. Se sent còmo-
de fent parella amb Kilian a la banda 
esquerra?
- I tant, per descomptat. El Kilian és jove, 
treballador i hi posa moltes ganes. Ens 
portem molt bé, mai hem rivalitzat.
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Per quarta jornada seguida, el Seagull va 
augmentar la diferència respecte a les po-
sicions de descens. Punt positiu perquè, 
com més aviat millor, la permanència sigui 
una realitat matemàtica. Però aquesta ratxa 
de resultats també té el seu què a millorar.
Com a contrapunt, les ‘gavines’ naveguen 
en terra de ningú i no és gens fàcil aspirar a 
quelcom més que la salvació. 
De la mateixa forma que fa tot just una 
jornada a l’Estadi versus l’AEM Lleida, el 
conjunt d’Ana Junyent va merèixer el triomf 
a Matapiñonera davant el Madrid CFF B (1-
1). Mateix marcador i mateix premi que fa 
tot just set dies.
El combinat madrileny va deixar el Seagull 
amb la mel als llavis després d’igualar la 
diana de la capitana Alba Gordo al minut 7 
de partit.
Les badalonines van disposar de diverses 
oportunitats per transformar més d’un gol 
davant el filial madrileny. Amb les ocasions 

casa, on no vam generar prou per guanyar, 
la resta d’enfrontaments hem estat supe-
riors en tots els aspectes. I a domicili hem 
estat més solvents.

S’han produit victòries fruit d’aquesta 
inèrcia positiva i ratxa de resultats?
És la confiança que s’arrossega jornada rere 
jornada. Al descans de Parc ja els hi vaig dir 
als jugadors. Gràcies a aquest darrer mes 
de competició guanyàvem el partit al primer 
temps. Aquesta inèrcia dóna suport el juga-
dor. Però això no durarà eternament.

El cos tècnic és conscient que la derrota 
arribarà tard o d’hora?
Hem de ser conscients que un dia arribarà 
la derrota. Forma part de la realitat. Hem 
d’allargar aquesta ratxa d’imbatibilitat. És 
un repte.

Quin és l’estat d’ànim del vestidor?
Hi ha una màxima confiança degut als re-

més clares per trencar l’empat del marcador 
especialment durant la segona part.
Gordo va inaugurar el marcador des del 
punt de penal abans d’arribar al minut 10 
de l’enfrontament i Alba Ruiz va igualar el 

sultats i els propòsits. Els nois tenen la 
confiança pels núvols però des del cos tèc-
nic els hem de tocar de peus a terra.

En els darrers anys, la Llefià sempre 
s’ha quedat a les portes de les dues 
primeres posicions. Ha arribat l’hora 
d’obtenir el premi?
Sempre ens hem quedat molt a prop, a 
excepció de la darrera temporada. Feia 
temps que no veia un grup tan treballat 
com aquest. La sensació és la de tenir un 
grup que pot lluitar contra els millors de la 
categoria, que encara no sabem quins són. 
Resta molta temporada.

Diumenge, St. Pol (segon classificat).
És un partit important perquè és la nostra 
ombra a la classificació. Aquest curs fa 100 
anys i han recuperat jugadors amb molt po-
tencial i a casa és molt difícil de superar. 
Molt sòlid. Anem amb l’objectiu de lluitar i 
sumar un bon resultat.

Imatge oficial Seagull 19/20 / X.G

Foto: M.E

Una nova bona imatge 
sense el premi de la victòria (1-1) 

Jordi Souto, entrenador Unificació Llefià: 
“Allargar aquesta ratxa d’imbatibilitat és un repte”

El Madrid B contrarresta el gol d’Alba Gordo al minut 7 de partit

La ‘Llefi’ és l’únic equip de Segona Catalana que encara no ha perdut cap partit

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comFUTBOL COMARCAL

matx al minut 25.
Després d’encadenar quatre jornades segui-
des sense veure la derrota, i en la vuitena 
posició, diumenge a les 12 hores el Sea-
gull rebrà el Real Racing Club a l’Estadi. 

El triomf serà clau per escalar posicions i 
mantenir ben viva l’aspiració a la plaça d’as-
cens a Primera Divisió. Aquest partit serà 
el darrer de l’any. El Seagull ja no tornarà a 
jugar fins al mes de gener.

No és gens fàcil fer-se’n creus de la tem-
porada que està gestant la Unificació Llefià. 
El conjunt de Jordi Souto viu un curs his-
tòric a Segona Catalana. És líder de 2cat2 
i és l’únic conjunt de tota la categoria que 
encara no ha perdut en 13 jornades. Fins i 
tot, el mateix primer equip li sorprèn els nú-
meros assolits. El Diari de Badalona parla 
amb l’entrenador vermell per conèixer com 
s’està vivint aquest increïble inici.

Líders en solitari. 33 punts de 39 pos-
sibles. 10 victòries, 3 empats i cap de-
rrota. Se sorprèn el mateix Jordi Souto 
de la ratxa, els números i les estadísti-
ques que s’estan aconseguint?
No se si sorpresa és la terminologia més 
adient però sí som conscients que aquesta 
suma de resultats no és gens habitual, i en-
cara menys en aquest grup de la categoria. 
No recordo un inici de cap equip tan fort, 
amb 13 partits seguits sense perdre. Però 
puc assegurar que són uns números que 

superen les expectatives. No és sorpresa 
haver aconseguit un inici positiu perquè el 
nivell del grup és bo i l’equip és conscient 
que hem d’estar a la part alta.

També trobem empats que podríem 
haver sigut victòries i viceversa.
Correcte. Hem viscut partits molt diversos. 
A excepció del partit contra San Juan a 
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Foto: M. Expósito

La temporada 2012 – 2013 va ser màgica i 
històrica a Montgat. El club dirigit pel tèc-
nic badaloní Xavi Bassas va assolir l’anhe-
lat ascens a lliga EBA. Un any més tard, la 
salvació esportiva es va aconseguir sobre 
la pista però una mala gestió administra-
tiva va ensorrar el club fins a Segona Ca-
talana. Un descens fins al pou del bàsquet 
territorial català.
Sis temporades més tard, la UE Montgat 
ha reconduït el club a tots els nivells i 
tornar a treure múscul a escala adminis-
trativa, econòmica i esportiva. El Diari 
de Badalona coneix de primera mà i amb 
l’entrenador del primer equip, Xavi Bas-
sas, com han estat aquest etern lustre de 
malson.

Sis temporades sense que la UE 
Montgat trepitgés la màxima cate-
goria autonòmica i les heu viscut de 
tots els colors.
Correcte. Vam viure l’anhelat ascens a 
lliga EBA, amb una estructura construïda 
per jugar en aquesta categoria, assolint la 
salvació per mèrits esportius. Però també 
vam patir en primera persona la cara trista 
de trobar-te amb un descens administratiu 
a causa d’una mala gestió de la directiva 
d’aquell moment. Vam haver de remar per 
intentar tornar a situar un dels clubs amb 
més història d’aquest país en el lloc que 
li correspon. Han sigut anys complicats i 
tornem a estar a Copa Catalunya. Ara l’ob-
jectiu és mantenir-nos i més endavant in-
tentar replantejar-nos novament la fita de 
lliga EBA, recolzant-nos en les categories 
inferiors. Ara mateix tenim més de 200 
nens federats i volem generar jugadors 
que puguin arribar al primer equip.

El descens administratiu va ser fins 
a Segona Catalana. Des d’aquell mo-
ment l’objectiu ja era formar un bloc 
sòlid per anar enllaçant ascensos?

La idea és anar temporada a temporada 
però amb l’objectiu de recuperar les ca-
tegories perdudes a llarg termini i amb 
jugadors de la casa com Jordi Sánchez 
o en Guillem Baluda. Dues referències al 
club que han anat remant des de baix de 
tot, així com en Pol Balletbó, amb moltes 
temporades al club. Ells veien molt lluny 
arribar a Copa i ho estan fent amb minuts 
importants. Hi ha molta feina al darrere.

S’havia de convèncer els jugadors 
des del primer dia que s’havia de re-
cuperar nivell?
Tant a curt com llarg termini era difícil. Jo 
havia de liderar el projecte perquè la gent 
estava amb el cap baix. Va ser un cop molt 
dur. Ells hi deia que havien de pensar en 
gran i res de pensar en petit ni ajupir el 
cap. Els hi vaig dir que s’havia de treballar 
bé i a partir de la feina ben feta arriba la 
recompensa. I en aquest cas hem tornat a 
Copa. Assolir l’ascens a EBA no és gens 
fàcil. 

Foto: M.E

Xavi Bassas, director tècnic UE Montgat: 
“Han sigut anys complicats a l’entitat”
El club torna a Copa Catalunya després de patir l’any 2014 un descens administratiu

Si observem els equips veïns, Sant 
Adrià no ho ha aconseguit fins fa tres 
anys, Sant Josep fa dues temporades 
i Ademar i Badalonès, l’anterior.
A partir de l’experiència que tenim, primer 
hem volgut consolidar el club a nivell 
econòmic i de mica en mica s’està acon-
seguint. Tenim una solvència i una tran-
quil·litat en aquest sentit. Estem generant 
estructura i això ho valoren els jugadors, 
com també la feina social que hem fet, 
com el vincle solidari amb Costa d’Ivori.

Ha afavorit a nivell esportiu viure dos 
ascensos en poc temps per tornar a 
recuperar múcul?
En aquest sentit no. El fet d’haver apostat 
per categories inferiors sense tenir una 
primera referència com és el primer equip, 
això no ens ha ajudat a tenir categories 
inferiors a Preferent. Tenir tan a prop 
una ciutat com Badalona, amb clubs com 
Ademar o Sant Josep a Copa Catalunya, 
preferien anar allà. Hem tingut joves amb 
talents que han marxat per aquest motiu. 
L’objectiu del jovent d’ara és estar en un 
club que estigui al més aviat possible. Cal 

trobar aquest equilibri entre formació i 
competició. En això estem.

De quina manera s’ha plantejat la 
temporada?
Tenim clar que si estàvem treballant des 
de feia temps amb un grup fidel de juga-
dors, havíem de seguir confiant en ells. 
Però també ser conscients que s’havia de 
reforçar el grup en poc espai de temps. I a 
partir d’aquí s’ha format un equilibri entre 
joventut i experiència.

Quin és l’objectiu?
S’ha de treballar bé i la bona feina serà 
recompensada. Ens hem de consolidar 
a Copa i al tram decisiu ja veurem. Puc 
avançar, però, que el club està preparat 
econòmicament per fer el salt.

Com a badaloní, i ex entrenador d’ 
Ademar i Sant Josep, com veus la 
temporada dels equips?
No tinc gaire temps per fer seguiment dels 
equips veïns però com a badaloní m’agra-
daria veure molts equips del Barcelonès i 
el Maresme a lliga EBA.

Núm. 682



José Manuel Hernández - redaccio@diaridebadalona.com POLIESPORTIU 29

L’Oyama’s Karate triomfa en 
els Campionats d’Europa

Aquest dimarts s’ha presentat la 
Sant Silvestre d’enguany, cursa que 
tindrà lloc el pròxim diumenge 29 
de desembre, a partir de les 8.45 
hores amb sortida i arribada al pas-
seig Marítim, a tocar del port de la 
ciutat.
Aquesta cursa urbana constarà de 
diferents recorreguts: un de 5 km, 
que sortirà a les 08.45 h; un de 10 

Un total de cinc representants 
de l’Aoyama’s Karate, gimnàs 
situat al barri La Salut, van ob-
tenir medalla, durant el passat 
cap de setmana, en el Campio-
nat d’Europa de Karate celebrat 
a Bielorússia.
Eva Martínez es va proclamar 
campiona en la modalitat de 
katas, mateixa especialitat en la 
qual Ainara Puche i Marc Lina-
res van aconseguir el subcam-
pionat. També en katas, Leyre 
Falcon va obtenir la medalla de 

km, que sortirà a les 09.15 h, i el 
circuit infantil, que sortirà a les 
10.45 h en el mateix passeig.
La Sant Silvestre també té un caràc-
ter solidari donat que una part de la 
inscripció es destinarà a col·laborar 
amb la Creu Roja del Barcelonès 
Nord, amb el programa d’ajuda als 
col·lectius més vulnerables.
Per realitzar les inscripcions i con-

bronze. Per últim, Judith Soria 
va ser la tercera d’Europa en la 
modalitat de kumite
Als èxits d’aquest passat cap 
de setmana, s’ha de sumar el 
bronze aconseguit per Jon An-
der Nevado en el campionat del 
Món celebrat a Tòquio els pas-
sats 22, 23, i 24 de novembre.
Els resultats assolits estan ca-
pitanejats per Daniel Lorente, 
director del centre i entrenador 
d’aquests karatekesñ, “Som un 
club referent en aquestes mo-

sultar tots els detalls del recorre-
gut, podeu consultar el web https://
www.santsilvestre.com/.
Durant la presentació de la cursa 
l’alcalde de Badalona, Álex Pastor, 
ha explicat que “el foment de les 
activitats esportives i els hàbits 
saludables ha de ser un dels ob-
jectius que tingui l’administració i 
per això apostem per tenir esdeve-
niments d’aquestes característiques 
a la nostra ciutat”. Pastor ha desta-
cat “la importància que la cursa de 
Sant Silvestre té dins del món de 
l’atletisme” i ha expressat la volun-
tat de mantenir aquesta prova en un 
futur a Badalona.
L’acte també ha comptat amb la 
presència d’Helena Bayo, regidora 
de l’Àrea d’Esports; Joan Villuen-
das, president de la Federació 
Catalana d’Atletisme; Xavier Pérez, 
director General del RACC; Lluís 
Conesa, gerent de Motorprim; i 
Domingo López, director tècnic de 
la cursa Sant Silvestre.

Aquest diumenge es disputarà 
la final de la Copa d’Espanya de 
futbol americà al Municipal d’El 
Masnou (13.30). Per tercer any 
consecutiu, Badalona Dracs i Las 
Rozas Black Demons es veuran 
les cares. En les dues edicions 
anteriors, el títol va venir cap a 
Badalona.
Després de la polèmica sobre la 
seu de la final, serà el municipi 
maresmenc qui albergui aquest 
partit. Els homes d’Oscar Cala-
tayud poden aconseguir el seu 
sisè títol en aquesta competició, 
quatre d’ells de forma consecutiva.

Els badalonins arriben després 
de vèncer en semifinals a Pioners 
de l”Hospitalet, mentre que els 
madrilenys van fer el propi con-
tra els seus veïns dels Coslada 
Camioneros. L’any, per aquestes 
mateixes dates, els badalonins es 
van imposar per un clar 24 a 0.
La de diumenge no serà l’úni-
ca final que disputarà Badalona 
Dracs durant aquest cap de set-
mana. L’aperitiu arribarà dissabte 
a Argentona, lloc en què l’equip 
Plata Sub-13 disputarà la final de 
la Copa Catalana de la categoria 
contra Terrassa Reds Blanc

Cap de setmana 
de finals per els Dracs

dalitats de karate, especialment 
en noies. A l’or d’Eva Martínez 
se l’ha de sumar el campionat 
europeu aconseguit per Elsa Ál-
varez en la passada primavera”.
El karate serà olímpic a Tòquio 
2020, però no pas la modali-
tat de katas, “és una modalitat 
d’exhibició, en el que la puntua-
ció depèn d’un jurat format per 
jutges del països participants. 
Als Jocs Olímpics competiran 
les modalitats de combat”, així 
ho argumenta Lorente.

Presentada la Sant Silvestre 
de Badalona
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Sudoku

 Àries (21/3 al 20/4)
La conjunció actual de Mart amb Neptú i en un aspec-
te de tensió amb el Sol, indica que pots viure dubtes 
que et faran postergar alguna cosa que estaves a punt 
d’iniciar.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Pots viure alguns desacords interns respecte a la mane-
ra de gestionar l’economia. Per una banda sents que fas 
el que has de fer i per l’altra tens dubtes de tipus ètic.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Temes sanitaris ocupen part del teu temps amb la 
conjunció Mart/Neptú transitant per la teva Casa VI. 
La salut demana posar-se al dia i potser iniciar algun 
tractament.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Amb Saturn ben recolzat per Venus i Mart/Neptú, reps 
força energia per emprendre. Confia en les teves pos-
sibilitats i aposta al teu estil, sense pressa però sense 
pausa.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Els altres, i la parella en particular, volen apostar per al-
guna cosa que tu no veus tan clara. Caldria reconsiderar 
punts de vista i formular-se preguntes per avançar.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Evita que fantasmes del passat et pertorbin la tranqui-
l·litat o la recerca de l’equilibri que cerques. Pot ser que 
sentis la necessitat d’ajudar a una persona amb proble-
mes.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
En aquest moment pots estar més pendent de la teva 
imatge. Et ve de gust un canvi i fer algunes compres. 
En el sector laboral reprens unes tasques que creies 
finalitzades.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El passat et ve a buscar. Encara no és el moment de 
començar alguna cosa que semblava enllestida. Venus 
al Mig Cel, dóna opcions al sector laboral amb les que 
no comptaves.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Abans que Mercuri deixi Escorpí pots aprofitar el plus 
de profunditat que aporta aquesta posició del teu re-
gent, posant la vista en petits detalls que cal consi-
derar.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Ja queda menys per assolir un altre estat des del qual 
percebre les coses. Ara potser estàs encara una mica 
encaparrat però aviat començaràs a veure millors op-
cions.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Hi ha alguna cosa que calles per prudència. En el passat 
potser ja hauries parlat però optes per la cautela i espe-
rar. Al sector laboral hi ha coses que vols millorar.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Estàs més combatiu, fruit de la conjunció Mart/Neptú 
i et pots sentir més actiu o parlant sense gens de ver-
gonya. Aprofita per començar algun projecte que tenies 
en espera.

Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga

Núm. 682
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