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Després del 
Getafe, un 
altre primera
El Granada serà el proper rival 
a la Copa del Rey després de la 
sorprenent victòria contra el Getafe



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.comPUBLICITAT2 Núm. 685



ACTUALITAT 3Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

L’alcalde de Badalona va enviar fa només 
uns dies un comunicat oficial dirigit a 
l’ambaixador d’Hondures a Espanya, Nor-
man García Paz, demanant la represa del 
dispositiu de cerca de l’Enoc Misael Pérez, 
un nen de 12 anys que va desaparèixer el 
passat 2 de desembre al seu país d’origen 
mentre es trobava visitant a la seva família. 
El nen portava des del 2016 residint a Ba-
dalona i actualment estudiava 1r d’ESO a 
l’escola Rafael Alberti de Llefià. “Sol·licitem 
que no es desisteixi de la cerca per a tro-
bar-ho sa i estalvi”, escrivia l’Àlex Pastor 
en aquesta carta.
El passat 2 de desembre, el nen va desa-
parèixer enmig d’un atracament en què van 
morir el seu avi, el seu oncle, la mainade-
ra i una veïna. 60 militars van començar a 
buscar-lo, però dies després, la cerca es va 
aturar. Les seves ties, que es troben aquí, ja 
ho han denunciat i, tant el centre educatiu 
com el veïnat del barri de Llefià s’han bol-
cat per donar suport a la família i intentar 
que Hondures reprengui les tasques de 

El passat 10 de gener per la tarda, el veïnat 
de l’Avinguda Alfons XIII presenciava una 
sobtada escena: una baralla entre diversos 
implicats amb pals i armes blanques a les 
portes del bar Crack. La disputa no es que-
dava així: pocs segons després de l’inici 
de la baralla, un cotxe s’encastava contra 
les portes del bar.
Segons alguns testimonis i les investiga-
cions dels Mossos i la Guàrdia Urbana, 
que van acudir als llocs dels fets, el motiu 
seria una venjança entre clans i l’objectiu 
del grup que va iniciar la baralla era un 
home que es va refugiar a l’interior del bar.

Badalona reclama la represa de la cerca 
a Hondures del petit Enoc

Diversos ferits 
en una baralla 
en un bar d’Alfons XIII

Un vídeo que ha circulat per xarxes, permet 
veure les imatges dels fets amb claredat.

Ferits greus, però fora de perill
El resultat ha estat diversos ferits en dife-
rents graus de gravetat, tot i que estan fora 
de perill. Un dels ferits va ser traslladat a 
l’hospital Esperit Sant de Santa Coloma de 
Gramenet, mentre que els altres van fugir.
L’alcalde Pastor va comunicar per les se-
ves xarxes socials que el cotxe que va fugir 
va ser localitzat a Roses a les 3.49 am i as-
segura que un dels objectius és “ampliar 
la plantilla de policia”.

recerca d’aquest menor. La mare del me-
nor, per altra banda, s’ha posat en contacte 
des d’Hondures amb la gent que està do-

nant suport a la cerca aquí a Barcelona i ha 
demanat que busquin al seu fill. Per altra 
banda, el passat dilluns, representants del 

govern badaloní es van reunir amb el sub-
delegat del Govern espanyol a Barcelona, 
Carlos Prieto, per decidir què fer.

Del 17/01 al 21/01/2020

L’empresa Bricomart, de materials per a la 
construcció i la reforma d’habitatges, ha 
començat aquesta setmana la incorporació 
de 122 treballadors i treballadores i el con-
dicionament de la nau d’obra nova ubicada 
al polígon de Montigalà que té previst obrir 
al públic al mes de març.
62 de les persones contractades són resi-
dents a Badalona, d’acord amb el conveni 
de col·laboració amb l’Ajuntament. Dels 
nous treballadors, 23 han estat derivats al 
procés de selecció pel Servei d’Ocupació de 
l’Ajuntament, que és el Servei que promou i 
gestiona els recursos per l’orientació labo-
ral, la formació ocupacional i la intermedia-
ció laboral a Badalona.
Durant les darreres setmanes s’ha portat 
a terme el procés de selecció de personal 
amb la col·laboració del Servei Municipal 
d’Ocupació de l’Ajuntament de Badalona, 
de l’empresa de Recursos Humans Adecco i 
de la mateixa empresa Bricomart. En el pro-
cés selectiu, realitzat a les instal·lacions del 
Servei Municipal d’Ocupació, han passat 
més de 500 persones que aspiraven a un 
dels llocs de feina.
Els perfils professionals per cobrir les 19 

Bricomart contractarà 
122 persones per al nou 
centre de Montigalà

especialitats de llocs de treball sol·licitats 
han estat agrupats en les categories de; 
Venedor/a especialitzat – gestors/es de lo-
gística i reposició de producte i personal de 
caixa i cobrament.
Bricomart, la multinacional francesa espe-
cialitzada en la venda al detall tant a clients 
particulars com a professionals de la cons-
trucció i la reforma, s’ha instal·lat al barri de 
Montigalà a una parcel·la de més de 19.000 
m2 distribuïda en dues plantes de venda al 
públic, una zona de càrrega de materials i 
un espai amb més de 400 places d’aparca-
ment. Badalona és la quarta ciutat de Ca-
talunya on s’ha ubicat aquesta companyia.
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Badalona dins del projecte 
europeu Space4People 
Dimarts passat es va celebrar a Badalona 
una jornada de treball del projecte europeu 
Space4People, una iniciativa en la que hi 
participen diverses ciutats, entre elles Ba-
dalona, amb l’objectiu d’abordar la millo-
ra de la quantitat i la qualitat dels espais 
públics de les zones urbanes. En aquesta 
ocasió, Claus Köllinger, expert en mobilitat 
i transport públic que forma part del progra-
ma URBACT, va visitar la ciutat per reunir-se 
amb la regidora de l’Àrea de Medi Ambient 
i Mobilitat, Rosa Trenado. En aquesta tro-
bada també hi van participar membres del 
Consell de la Mobilitat de Badalona i de la 
Taula de la Mobilitat de la Federació d’As-
sociacions de Veïns de Badalona.

La iniciativa forma part del programa 
URBACT
URBACT és un programa europeu d’inter-
canvi i aprenentatge que promou el des-
envolupament urbà sostenible i integrat, 

englobant a 550 ciutats, 29 països i 7000 
agents locals actius. Finançat conjuntament 
per la Comissió Europea (Fons Europeus 
de Desenvolupament Regional) i els Estats 
Membres, URBACT facilita que les ciutats 
europees treballin de forma conjunta en la 
formulació de solucions efectives i sosteni-
bles per als principals desafiaments a què 
s’enfronten, compartint bones pràctiques i 
l’experiència adquirida i integrant dimen-
sions econòmiques, socials i ambientals.
Des del programa URBACT es formulen 
projectes i xarxes de planificació d’accions 
entre ciutats com Space4People, de la qual 
Badalona forma part. Aquesta iniciativa 
aborda, entre d’altres, els principals usos de 
l’espai públic com, per exemple, el trans-
port en tres aspectes: millorar l’experiència 
de l’usuari i afegir espai a les xarxes de 
vianants, ampliar els centres intermodals a 
centres urbans d’ús mixt i reduir i optimitzar 
l’aparcament a l’espai públic.

Ja podem dissenyar el Dimoni d’enguany

L’objectiu d’aquest projecte en xarxa és 
compartir experiències i aprendre els uns 
dels altres. És per això que les ciutats que 
hi participen han d’elaborar un pla d’acció 
integrat i posteriorment provar a petita es-
cala algunes de les solucions proposades 
a les seves ciutats. Aquest treball es rea-
litza conjuntament amb els grups d’interès 
locals implicats i es posa en comú amb la 
resta de socis de la iniciativa amb l’objectiu 
de treure un rèdit conjunt de la iniciativa.

La regidora de l’Àrea de Medi Ambient i 
Mobilitat, Rosa Trenado, ha destacat que “la 
participació en aquest projecte ens perme-
trà aprendre de l’experiència d’altres ciutats 
per tal de millorar la mobilitat urbana de 
Badalona”. Trenado ha explicat que “en el 
context de crisi climàtica actual, la mobilitat 
és un dels sectors clau en la lluita contra les 
emissions que accentuen el canvi climàtic, i 
també per les emissions contaminants que 
afecten greument la salut de la ciutadania”.

Tot i que les festes de Maig encara ens que-
den molt lluny, aquelles persones que vul-
guin ja poden presentar els seus dissenys del 
que serà el Dimoni d’enguany.
D’aquí un mes, el divendres 14 de febrer, 
s’acabarà el termini per poder presentar les 

obres al vint-i-dosè concurs Crema’l tu!, Pre-
mi de Disseny del Dimoni de Badalona de les 
Festes de Maig convocat per l’Ajuntament de 
Badalona, per mitjà de l’Àmbit d’Educació i 
Impuls de Ciutat. La voluntat del concurs és 
donar a la ciutadania l’oportunitat de dissen-

yar un dels símbols culturals de la ciutat: el 
Dimoni de les Festes de Maig.
El disseny guanyador prendrà forma i es 
construirà amb una estructura de fusta d’entre 
12 i 14 metres i es plantarà a la platja uns dies 
abans de la Cremada, la nit del 10 de maig, a 
la vista de tota la ciutadania.
Com cada any, les bases del concurs es man-
tenen. Algunes d’aquestes són, per exemple, 
que el disseny ha de ser original i inèdit, el 
guanyador de l’any passat no es pot repetir i 
el premi en metàl·lic serà de 1.000 €.

Orígens
La Cremada del Dimoni és una activitat cul-
tural que se celebra a Badalona des de l’any 
1940. La tradició es remunta a l’any 1785, 
coneguda gràcies a les descripcions que fa 
Rafael d’Amat i de Cortada, conegut popular-
ment com a baró de Maldà, en el seu Calaix 
de sastre, on escriu “sent los mariners y pes-

cadors gent de tabola i tunanteria, calaren 
foch a un figurón...”.
La Cremada del Dimoni és l’acte central de 
les Festes de Maig de Badalona, que són el 
conjunt d’activitats culturals que se celebren 
al voltant del dia de Sant Anastasi, patró de la 
ciutat, l’11 de maig.  La Cremada del Dimoni 
és la festa gran de tots els badalonins i bada-
lonines. L’any 1991 va ser declarada d’interès 
turístic per la Generalitat de Catalunya. La 
nissaga de dissenyadors i constructors del 
dimoni, des de l’any 1940, és llarga: Fran-
cesc de Paula Giró, Jaume Ribó, Domènec 
Giró, Miquel Xirgu, Emili Bultó i Tero Guz-
man, han contribuït a donar la representació 
del Dimoni. Des de l’any 2006 la construcció 
del Dimoni és obra de Ramon de los Heros, 
dibuixant i artista plàstic badaloní, especialis-
ta en construcció d’escenografies. I a partir de 
1999, el disseny del Dimoni es tria a partir del 
concurs Crema’l tu!

Del 17/01 al 21/01/2020
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La prevenció de les ferides 
cròniques, tema de la sessió de gener 
de l’Aula de Salut

La sala d’actes de l’Hospital Municipal 
de Badalona acollirà el 29 de gener, a les 
18.30 hores, la xerrada “Les ferides crò-
niques, podem evitar-les?”, que anirà a 

El passat dimecres 15 de gener, l’alumnat 
de l’escola Montigalà va deixar buides les 
aules per reivindicar, un cop més, la ne-
cessitat d’un calendari d’obres, ja que fa 11 
anys que les famílies demanen la construc-
ció d’un nou edifici per l’escola.
El passat dissabte, 11 de gener, les famílies 
de l’escola ja van actuar tallant la sortida de 
l’autopista a l’alçada de Montigalà. Avui, 
aquestes arriben fins a la conselleria d’edu-
cació, a la Via Augusta de Barcelona.
La primera d’un seguit de mobilitzacions 
que ja han anunciat que en realitzaran, tot 
per fer-se escoltar. Fins i tot s’han creat uns 
“carnets de lluitadors” amb la intenció de 
“fer servir la nostra lluita com a projecte 
educatiu per als nens i nenes, en la qual 
estan tenint un protagonisme brutal”.

L’escola 
Montigalà 
demana un 
calendari d’obres

càrrec de la supervisora d’Atenció Sociosani-
tària i coordinadora de la Unitat de Ferides de 
Badalona Serveis Assistencials (BSA), Anna 
M. Alventosa.

Informar sobre la prevenció de les 
ferides cròniques és l’objectiu de 
la sessió que inaugura el nou cicle 
de conferències, després de l’èxit 
de l’any passat, on més de 500 
persones es van beneficiar d’una 
iniciativa adreçada a una població 
que té cura de la seva salut i la dels 
seus.
Les persones que desitgin assistir 
a l’acte, que forma part del cicle de 
conferències Aula de salut. Apre-
nem de la mà de l’especialista, s’hi 
han d’inscriure prèviament. Les xe-
rrades d’Aula de salut estan obertes 
a tothom qui hi estigui interessat, 
encara que el nombre d’assistents 
està limitat a l’aforament de la sala. 
La inscripció es pot fer mitjançant 
el telèfon 93 464 83 89 -de di-
lluns a divendres de 9 a 13 hores-, 
l’adreça de correu electrònic bsa@
bsa.cat o mitjançant la pàgina web, 
gràcies a un formulari online dis-
ponible a la pàgina principal o a 
l’apartat l’Agenda de salut.

Núm. 685
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La setmana passada van començar les 
actuacions per reurbanitzar el carrer i la 
plaça Azorín de Badalona, situats al ba-
rri de Sant Antoni de Llefià. El projecte, 
que s’emmarca en el Programa d’Actua-
cions de Cohesió Territorial (PACTE) 
2016-2019 de l’AMB, té un pressupost 
de 615.000 € (IVA inclòs) i un termini 
d’execució previst de sis mesos. L’em-
presa adjudicatària de l’actuació és Obres 
i Serveis Roig S.A.
El projecte contempla les tasques de 
reurbanització de la plaça i el carrer Azo-
rín per tal de transformar l’espai en una 
àrea  de domini per al vianant. Les obres 
contemplen nous paviments, enllumenat 

Aquest mes de gener, coincidint amb el final 
de les festes nadalenques, Badalona s’adhe-
reix a la campanya “Petits canvis per menjar 
millor”, que està liderada per l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) de la 
Generalitat. Per tal d’apel·lar a tota la ciuta-
dania, la campanya es difon tant en format 
digital com en cartells exteriors repartits per 
tota la ciutat.
La campanya “Petits canvis per menjar mi-
llor” es basa en una nova guia alimentària 
que s’estructura en tres grans grups de mis-
satges senzills sobre els aliments i les con-
ductes que cal potenciar, els que cal reduir 
i aquells que convé canviar-ne la quantitat 
per tal de ser més saludables i respectuosos 
amb l’entorn.
En concret, la campanya recomana:
• Consumir més: fruites i hortalisses, lle-
gums, fruita seca i vida activa i social.
• Canviar a: aigua, aliments integrals, oli 
d’oliva verge i aliments de temporada i 
proximitat.

Comencen les obres de reurbanització 
del carrer i la plaça Azorín de Badalona

Badalona s’adhereix a la campanya 
“Petits canvis per menjar millor”

públic, clavegueram, mobiliari urbà i 
l’enjardinament dins de l’àmbit d’actua-
ció. L’objectiu de l’actuació és garantir la 
cohesió de l’entorn i unificar la plaça per 
tal d’evitar la segregació actual.
 L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha 
considerat que l’actuació a la plaça Azo-
rín “és una reforma molt important i que 
demanaven els veïns de Llefià”. Pastor 
ha explicat que aquesta obra és una de 
les primeres que comencen enguany i ha 
afegit que durant aquest trimestre “s’exe-
cutaran obres tan esperades com les de la 
Riera Matamoros, el pont del Torrent de 
Vallmajor, o els nous ascensors i rampes 
mecàniques dels districtes 2 i 4”. 

• Consumir menys: sal, sucres, carn verme-
lla i processada i aliments ultraprocessats.
Amb aquesta iniciativa es busca sensibilit-
zar la població sobre aquells aspectes que 
amb petites modificacions poden millorar 
de forma important la qualitat i la sosteni-
bilitat de la nostra alimentació. Altres ob-
jectius de la campanya són reduir l’excés 
de pes en la població infantil, incrementar 
el nombre de persones que segueixen re-
comanacions d’alimentació mediterrània 
i reduir el consum freqüent de productes 
ultraprocessats.
La campanya informa també sobre com 
seguir de manera senzilla una alimentació 
més equilibrada consumint nutrients que 
provinguin sobretot d’aliments frescos poc 
o gens processats i principalment vegetals. 
Per tal de no deixar de banda el plaer sen-
sorial que implica l’alimentació, s’ofereix 
una guia alimentària en la qual les persones 
usuàries poden descarregar receptes i me-
nús saludables per seguir durant tot l’any.

Del 17/01 al 21/01/2020
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Realment podem fer alguna cosa per rever-
tir la greu situació ambiental derivada de 
l’agressió constant al medi? Ho analitzem 
des del punt de vista de les polítiques pú-
bliques de la mà de Mercè Rius, que té una 
àmplia trajectòria de gestió al capdavant 
de l’administració local, com a regidora, 
tot passant per administracions de segon 
nivell com la Diputació de Barcelona. I ara 
en un rang de Directora General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic de la Generali-
tat de Catalunya, amb unes competències 
que van des de regular, vigilar, prevenir i 
controlar dades per formular i gestionar 
plans i programes de protecció (tot resu-
mint les seves responsabilitats en unes 
poques ratlles). Des de la seva perspectiva 
posarem l’enfoc en les iniciatives que es 
poden fer des del municipi i concretarem 
en el municipi i amb la qualitat de l’aigua 
del mar. Infraestructures. Comportament. 
Ambdues? Ella també exerceix la potestat 
sancionadora per a les infraccions en els 
termes que preveu la legislació vigent. I li 
preguntarem: quina capacitat d’impeach-

Nou cicle de conferències d’Anar a Mar: 
Què pot fer l’administració local per minimitzar 
l’impacte sobre el medi?

ment tenim la població per qüestionar els 
gestors públics si valorem la no prioritat 
política (i per tant inversora) en temes am-
bientals.
 
Sobre la ponent:
Llicenciada en Ciències Biològiques (UB), 
posteriorment obté el Doctorat. Màster de 
Prevenció de Riscos Laborals i Programa 
de Desenvolupament Directiu a l’IESE. 
Directora General de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic de la Generalitat de Cata-
lunya des de gener 2016. He estat Directora 
de l’Institut Català d’Energia des de desem-
bre 2014 fins gener 2016. Durant el man-
dat 2011-2015 Diputada Adjunta de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona. En 
el mandat 2007-2011 Tinenta d’Alcalde i 
Regidora de Medi Ambient i Mobilitat de 
Badalona i Consellera de l’Entitat Metro-
politana de Serveis Hidràulics i Tractament 
de Residus. Abans de la seva trajectòria en 
la gestió de polítiques públiques, ha tre-
ballat en el camp de la depuració d’aigües 
residuals urbanes a la conca del Llobregat 

per diferents enginyeries, exercint des 
d’aquesta posició, la Direcció d’Explotació 

i Manteniment de sistemes de sanejament 
de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Bon Preu obrirà un nou supermercat 
Esclat a la zona de Montigalà de Ba-
dalona, situat a l’avinguda de Conflent 
s/n, on actualment hi ha l’empresa 
Toys R Us. El nou establiment serà 
d’última generació, tindrà una superfí-
cie de vendes de 3.200 m² i 290 places 

BON PREU OBRIRÀ UN SUPERMERCAT ESCLAT A MONTIGALÀ

BREUS

d’aparcament. També disposarà d’una 
benzinera EsclatOil amb mini mercat i 
un punt de recollida de la compra on-
line, ambdós situats just al costat del 
supermercat. L’obertura de l’establi-
ment està prevista pel segon semestre 
de 2020.

Unes obres per canviar una canonada 
de la companyia d’aigües comportarà 
un trasbals important al barri de Sant 
Crist. Des d’aquest dijous, 16 de ge-
ner, s’ha tallat el carrer de Coll i Pujol, 
l’artèria principal d’aquest barri i també 

LES OBRES D’UNA CANONADA D’AIGÜES TALLA COLL I PUJOL

s’ha desviat la línia d’autobusos M1, 
que baixa per Torrent de la Batlloria. A 
conseqüència d’aquests treballs tam-
bé s’han eliminat bona part de l’apar-
cament per a vehicles al carrer Coll i 
Pujol i als carrers del voltant.

CAN CASACUBERTA VA OBRIR DILLUNS

Tot i la manca de manteniment de la 
instal·lació municipal de Can Casa-
cuberta, la biblioteca de Badalona va 
obrir dilluns passat les seves portes. 
L’afluència va ser alta, però els cartells 
que indicaven “algunes de les greus 
deficiències de l’equipament” eren vi-
sibles per tot l’edifici: sense sortides 
d’emergència, plaques al sostre en perill 
de despreniment, 6 lavabos fora de ser-
vei, personal insuficient, sense eines ni 
manteniment... L’horari serà l’habitual: 

de dilluns a divendres de 10 a 20.30h i 
dissabtes de 10 a 14h.

Núm. 685
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Dos curtmetratges projectats a FILMETS 
han estat nominats als Oscar 2020

Dos curtmetratges projectats a la pas-
sada edició de FILMETS Badalona Film 
Festival,
celebrada del 18 al 27 d’octubre, han 
estat nominats en diferents categories 
als Oscar 2020, nominacions que es 
van donar a conèixer ahir.
Les pel·lícules nominades, i que per 
tant opten a guanyar enguany el premi 
Oscar, són:
• ‘Memorable’, escrita i dirigida per 
Bruno Collet. Opta a l’Oscar en la ca-
tegoria de Millor
Curtmetratge d’Animació
• ‘Nefta Football Club’, escrita i diri-
gida per Yves Piat. Opta a l’Oscar en la 
categoria del
Millor Curtmetratge de Ficció
La doble nominació als premis Oscar 
de pel·lícules que ja s’han projectat al 
festival FILMETS posa de manifest, un 
any més, la gran qualitat dels curtme-
tratges que es poden veure en aquest 
festival, que en la passada edició va 
tenir com a seus les ciutats de Badalo-
na, Barcelona i Sant Boi de Llobregat. 
La 92a cerimònia dels premis Oscar 
es farà el proper 9 de febrer al Dolby 

Theatre de Hollywood, a Los Angeles.
‘Nefta Football Club’, Venus a la Millor 
Producció de la Unió Europea
El curtmetratge ‘Nefta Football Club’ 
va guanyar a la passada edició de 
FILMETS el premi Venus a la Millor 
Producció de la Unió Europea. La pe-
l·lícula, de 17 minuts, és una producció 
francesa-tunisiana i situa l’acció al sud 
de Tunis, on dos germans aficionats al 
futbol es topen amb un ase perdut al 
bell mig del desert a la frontera amb 
Algèria. El que passarà després és 
totalment sorprenent. Després de la 
Venus aconseguida a Badalona, ara pot 
recollir l’Oscar al Millor Curtmetratge 
de Ficció.
L’altre curtmetratge amb possibilitats 
de guanyar l’estatueta a l’apartat de 
Millor Curtmetratge d’Animació és 
‘Memorable’, una producció france-
sa de 12 minuts. La pel·lícula explica 
que últimament en Louis, un pintor, i 
la seva dona estan experimentant es-
deveniments estranys i sembla que el 
seu món està mutant. De mica en mica, 
els mobles, els objectes i les persones 
perden realisme.
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El Museu inicia les 
activitats de l’exposició 
dedicada a Enric Giralt

Aquest mateix dijous, 16 de gener, s’inicien 
les activitats complementàries de l’exposició 
Enric Giralt, periodista de la Transició que in-
clouen un cicle de xerrades sobre la Transició 
i el paper dels mitjans de comunicació durant 
aquest intens episodi de la nostra història re-
cent i una visita guiada a la mostra a càrrec de 
la històriadora i tècnica del Museu, M. Dolors 
Nieto. Aquest dijous s’ha previst la conferència 

Nicòmac llança el seu Ep debut
El debut de Nicòmac arriba el desembre amb 
un Ep que presenta la banda de Badalona al 
públic. L’Ep hom`ònim de tres cançons ha es-
tat publicat per Aclam Records i creat sota la 
mentoria del Joan Carles Capdevila.  
La banda neix oficialment el 2016 i des 
d’aleshores no ha parat de participar —i 
molt sovint guanyar— a concursos d’arreu. 
Però va ser molt abans que el seu vocalista, 
Ramón García, va crear tot l’imaginari que 
l’envolta. Ramon començà a composar als 18 
anys amb el nom de Nicòmac, en referència 
al llibre d’Aristóteles “Ètica nicomaquea”, que 
l’obsessionava en aquell moment. El gran im-
puls al seu univers no es produeix fins que 
en Ramón comença a escoltar i compondre 
simfonies i petites peces a piano influït per 
músics com ara Dvorak, Tchaikovsky, De-
bussy o Beethoven. La gravadora es conver-
teix en la seva companya més fidel amb la 
qual captura les melodies que li semblen més 
interessants. En tenir un nombre suficient 
de cançons, grava una demo que li permet 

presentar el projecte a amics i músics. És el 
2016 quan s’uneix la Irene al violí i, una mica 
després la resta de membres actuals: el Xavi 
al baix, l’Edu al piano, l’Osman a la bateria i 
el Jon al clarinet. El grup fa créixer les com-
posicions incloent-hi moments simfònics, 
fusionant el rock amb la música clàssica i 
coral, afegint el so de clarinet que harmonitza 
el violí de la Irene. Una proposta molt diferent 
que els fa guanyar el XXè Concurs de Música 
de Badalona i els dona l’impuls necessari per 
continuar amb aquesta poc habitual fusió de 
rock amb simfonies. Després de presentar 
nous temes en directe a diversos concerts, 
el desembre de 2018 Nicòmac és seleccionat 
per formar part del Projecte Cabal Musical 
2019-20; un espai de formació i acompan-
yament artístic del Taller de Músics de Bar-
celona. La banda es trova sota la mentoria de 
Joan Carles Capdevila, amb qui prepara les 
gravacions del seu primer Ep l’agost del 2019 
als estudis Aclam Records. L’Ep debut conté 
tres cançons i es publica el passat desembre.

Biblioteca de Can Casacuberta per estudiar. 
Aquests dos espais tindran els horaris am-
pliats següents:
• Biblioteca Llefià-Xavier Soto
    Carrer del Planeta Mart, 2-10.
    De dilluns a dijous de 20.30 a 00.30 hores.
• Sala d’estudis del Centre Cultural El Carme
   Carrer de Francesc Layret, 78-82.
   De dilluns a dijous de 20:30 a 00.30 hores.

El Departament de Joventut de l’Ajuntament 
de Badalona torna a posar en marxa el pro-
grama “Estudiem de Nit”. Des del dilluns 13 
de gener i fins al 5 de febrer s’amplia l’horari 
nocturn de la biblioteca Llefià-Xavier Soto 
i de la sala d’estudis del Centre Cultural el 
Carme amb l’objectiu de facilitar als joves 
l’estudi en èpoques d’exàmens. De moment, 
a diferència d’altres anys, no s’obrirà de nit la 

Arrenca el programa 
“Estudiem de nit”

“El periodisme i els periodistes locals al final 
del franquisme i durant la transició”, a càrrec 
de Santiago Vilanova, periodista i director de 
La Voz de Badalona entre 1973 i 1976. L’acte 
començarà a les 19h, al mateix Museu. L’accés 
a aquestes activitats és lliure però en el cas de 
la visita guiada, que tindrà lloc el diumenge 26 
de gener a les 11 h, recomanem fer inscripció 
prèvia al Museu (933 841 750)

Del 17/01 al 21/01/2020



Jordi Creixell - redaccio@diaridebadalona.com12 JOVENTUT

LA PRÈVIA 18a Jornada Lliga ACB.  Coliseum Burgos, dissabte 18 de gener a les 20.30h

Estrena de la segona volta amb el reforç d’Oliver Stevic

K. PREPELIC

NIKOS ZISIS

LÓPEZ-AROSTEGUI

ALEN OMIC CONOR MORGAN

JOVENTUT BADALONA
Entrenador: Carles Duran

Stevic lluirà el dorsal 41. / David Grau - CJB

El San Pablo Burgos i la Penya s’enfronta-
ran aquest dissabte en un partit on els dos 
equips buscaran alleugerir la decepció que 
els ha suposat quedar-se fora de la Copa. 
Els de Joan Peñarroya han acabat la pri-
mera volta en la vuitena plaça però s’han 
quedat amb la mel als llavis per culpa de 
l’Unicaja, que els ha près el lloc per la seva 
condició d’amfitrió. La Penya, pel seu can-
tó, no va tenir sort amb els resultats dels ri-
vals directes i va haver d’afrontar el decisiu 

partit a València gairebé sense opcions. Un 
fet que va desinflar l’equip i es va traduir en 
una dolorosa derrota. 
El curs, però, no s’atura i toca passar pàgi-
na, amb l’objectiu d’estrenar la segona volta 
amb una altra cara. En el cas dels verd-i-ne-
gres, a més, cal tallar de soca-rel les males 
sensacions que està deixant l’equip sobretot 
en l’aspecte defensiu. El repte no serà fà-
cil, davant d’un rival amb molts punts a les 
mans i que ja va ser capaç d’assaltar l’Olím-

SAN PABLO BURGOS
Entrenador Joan Peñarroya

VITOR BENITE

FERRAN BASSAS

THAD MCFADDEN

AUGUSTO LIMA EARL CLARK

pic a l’octubre (74-82). El nord-americà Earl 
Clark (11,6 punts i 6,7 rebots) i dos vells 
coneguts, Thad McFadden (13,6 punts per 
partit) i el base badaloní Ferran Bassas, són 
alguns dels pilars del conjunt de Peñarroya.

Birgander no fa net i el club mou fi-
txa
A Burgos la Penya tindrà la novetat del pivot 
serbi Oliver Stevic (2m04 i 35 anys), que 
curiosament acaba de desvincular-se del 

conjunt castellà. Malauradament Simon 
Birgander segueix sense acabar de fer net 
dels seus problemes al genoll i això ha obli-
gat el club a moure fitxa, lligant Stevic fins a 
final de temporada. 
El nou pivot verd-i-negre compta amb una 
àmplia experiència a la Lliga Endesa, on 
també ha defensat les samarretes del Bil-
bao, el Fuenlabrada i l’Andorra. Ha de donar 
minuts de descans a Omic i aportar consis-
tència dins la pintura.   

Abalde (12), Labeyrie (13), Van Rossom (10), Dubl-
jevic (7), Sastre (12) -cinc inicial-, Colom (-), Ma-
rinkovic (10), Loyd (10), Ndour (2), Vives (9), San 
Emeterio (6) i Doornekamp (9). 

La Penya va haver d’afrontar el partit amb 
el València sabent que per ser a la Copa 
havia de guanyar de més de 22 punts de 
diferència. Les victòries del Burgos i so-
bretot del Bilbao al Palau Blaugrana van 
complicar molt les opcions dels badalo-
nins, que ho van acusar anímicament. Els 
de Carles Duran, molt apagats, no van fer 
un bon partit i van acabar encaixant un se-
ver correctiu. 
Amb Kanter com a protagonista inesperat 
(màxim anotador amb 14 punts), els verd-
i-negres van aguantar l’equilibri fins poc 

70
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López-Arostegui (9), Prepelic (13), Zisis (2), Omic 

(8), Harangody (4) -cinc inicial-, Buford (2), Parra 

(-), Morgan (6), Kanter (14), Ventura (2), Zagars (-) 

i Dimitrijevic (10). 

100

VALENCIA BASKET

Adeu a la Copa
amb males sensacions

abans del descans (40-35), però el València 
va accelerar per marxar als vestidors amb 
11 punts de marge (48-37). Aquests darrers 
minuts del segon quart, malauradament, 
van ser  un mal presagi del que vindria des-
prés. La represa va ser un autèntic malson. 
La Penya  va fer aigües en defensa i va aca-
bar desapareixent, davant d’un València que 
va aprofitar l’avinentesa per castigar el cèr-
col verd-i-negre amb un 63% d’encert en 
els tirs de dos i un 55% en triples (18/33). 
Per contra, el Joventut va estar negat des de 
fora (3/17) i cap dels referents va aparèixer 

Propera jornada

 Ibt Tenerife - Movistar Estu

 Casademont S.  -  Herbalife GC

 San Pablo Burgos -  Joventut

 Coosur R. Betis -  Unicaja

  Montakit Fuenla  -  Barça

 Mba Andorra -  Monbus Obra

 RETAbet Bilbao  - BAXI Manresa  

 Real Madrid  - Kirolbet Baskonia

 València Basket  - UCAM Múrcia

UCAM Múrcia - Unicaja                82-74

Monbus Obra - San Pablo Burgos 73-76

Casademont S. - Ibt Tenerife 99-111

València Basket - Joventut  100-70

BAXI Manresa - Mba Andorra 79-72   

Movistar Estudiantes - R. Madrid 72-87

Barça - RETAbet Bilbao          92-94

Herbalife GC -  Kirolbet Baskonia   72-89

Montakit Fuenla -  Coosur Betis  69-85

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

 1 Real Madrid 14 3

 2  Barça 13 4

 3 Casademont S. 12 5

 4  Iberostar Tenerife 11 6

 5  RETAbet Bilbao 10 7

 6  València 9 8

 7  Morabanc Andorra 9 8

   8    San Pablo Burgos 9 8

 9  Unicaja 9 8

 10  Kirolbet Baskonia 8 9 

11    Herbalife GC 8 9

 12    Joventut 8 9

 13    BAXI Manresa 8 9

 14    Monbus Obradoiro 7 10

 15    Coosur R. Betis             5            12

 16    UCAM Múrcia         5            12

 17  Montakit Fuenla           4          13

18  Movistar Estu 4 13

Classificació

per estirar del carro i evitar el daltabaix. I 
és que, resultat a banda, el pitjor va ser la 

imatge de l’equip verd-i-negre a la segona 
part, sense esma i entregat.

Núm. 685
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SUPERMANAGER

1- Campazzo, Huertas, Hannah.
2- Shields, Diez, Abalde, 
     San M.
3- Shermadini, Thompkins, 
    Mirotic, Shengelia.
.

.

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. 18 Jornada 17 
1º SIN COPA NO HAY PARAISO team jocker05 (Santa Coloma)  270,80
2º RELAXING CUP OF CAFÉ CON LECHE team jocker05 (Santa Coloma)  254,80
3º  banana republic PAPILLON (Badalona)  250,00
......................................................................................................................
18º  DiarideBadalona DiarideBadalona (BDN) 229,00

Lliga (general)
1º  La Familia Isakovic (Sant Boi de Llobregat)  3.254,00
2º  Troublemakers smarti (Badalona)  3.252,80
3º  Penyacrack4 manel14penya (Badalona)  3.231,20
...................................................................................................................
71º  DiarideBadalona    DiarideBadalona (Badalona)  2.572,20

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

Puja una de les millors generacions júnior
El Joventut sempre ha estat una fàbrica de 
fer jugadors. Molts pel primer equip i molts 
altres que han anat des de l’NBA fins a lli-
ga EBA. Però el futur de la Penya depèn en 
bona mesura de les generacions que pu-
gen. I els últims anys s’ha dit i s’està fent 
de millorar els contractes dels joves com 
López-Arostegui, Dimitrijevic o Ventura 
per retenir els joves i poder fer un equip de 

nivell i de la casa. Molt en compte perquè 
al bàsquet base s’està treballant a un nivell 
Top. Fins el punt que hi ha una generació 
júnior i hi ha alguns jugadors al planter 
d’un nivell que és espectacular. Cada jove 
tindrà el seu ritme de creixement però si 
es poden retenir els joves que pugen s’ha 
d’anar molt en compte. Felicitats pel treball 
del planter. No tot és guanyar o perdre.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Neno va liderar la reacció final i va acabar amb 16 punts. / Penya.com

El Top 16 de l’Eurocup tornarà dimecres vi-
nent, dia 22, a l’Olímpic, amb la visita del 
Tofas Bursa turc (20.45h). Els verd-i-negres 
buscaran mantenir la seva trajectòria im-
maculada a casa en l’Eurocup, conscients 
que en una lligueta tan curta com la del 
Top 16 assegurar els partits de Badalo-
na és fonamental. Els turcs arribaran com 
a líders del grup després de guanyar els 
dos primers partits. Van debutar tombant 
l’Unicaja (84-82) i en aquesta jornada van 
assaltar la pista del Morabanc Andorra (63-
69). El pivot nord-americà Devin Williams 
(14,4 punts, 8,4 rebots i 16,9 de valoració) 
i l’escorta Tarik Phillip (17 punts de mitjana 
en el Top 16) són dos dels jugadors més 
perillosos del conjunt turc.

El Tofas Bursa, 
líder invicte del 
grup, següent 
rival a l’Olímpic

López-Arostegui (7), Morgan (9), Prepelic (12), 
Zisis (8) Omic (13) -cinc inicial-, Dimitrijevic (16), 
Parra (-), Kanter (10), Ventura (-), Zagars (4) i Ha-
rangody (5). 

El Joventut va perdre a Màlaga en la segona 
jornada del Top 16 de l’Eurocup. Els bada-
lonins, una autèntica muntanya russa,  van 
arribar a perdre de 22 punts de diferència 
(61-39) però van reaccionar en els darrers 
15 minuts, de la mà d’un inspirat Neno Di-
mitrijevic (16 punts). Una remuntada estèril 
per impedir la derrota però molt valuosa 
pensant en el “basket-average” i les op-
cions de classificació. A més, a diferència 

90

UNICAJA

Deon Thompson (23), Fernández (10), Adams (8), 

Waczynski (10), Gerun (5) -cinc inicial-, Toupane (7), 

Brizuela (14), Díaz (1), Elegar (-), Guerrero (2) i Carlos 

Suárez (10). 

84
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La remuntada final salva els mobles

de València, aquest cop els verd-i-negres 
no es van deixar anar i van competir fins 
al final. 
Els primers 25 minuts van tornar a posar 
en evidència els problemes defensius de la 
Penya, que segueix patint en l’u contra u i 
massa sovint acaba concedint bàsquets fà-
cils. Deon Thompson (11 punts de sortida 
i 23 al final del matx) va furgar en la ferida 
en el primer quart (22-12), amb una Penya 

encallada també en atac en una nit gris de 
Zisis i amb Prepelic de nou molt erràtic en 
el tir (12 punts però 1/7 triples). Les pilo-
tes perdudes (10 al primer temps i 18 en 
total) també van ser un llast i en el segon 
parcial els de Luis Casimiro van marxar de 
16 punts, després d’un triple de Brizuela 
(33-17). L’aparició de Kanter (10 punts i 8 
rebots), cada cop més productiu, va donar 
oxigen als badalonins, que es van refer 
amb un parcial de 3-12 (36-29). Tot plegat, 
però, va ser un miratge i Deon Thompson, 
amb un triple gairebé sobre la botzina, va 
tornar a castigar la defensa verd-i-negra 
(44-31).
En la represa, tot i un 0-7 de sortida (44-
37), van arribar els pitjors moments per al 
conjunt de Carles Duran, que va encaixar 
un parcial de 17-2 (61-39). S’albirava un 
nou daltabaix, però aquest cop l’equip no 
es va rendir. En dues ocasions la Penya es 
va acostar a només 5 punts (84-79 a 1:14 
del final i 86-81 ja dins del darrer minut), 
però va fer tard per capgirar el resultat d’un 
partit on cal destacar també els bons minuts 
del jove Arturs Zagars. Per contra, Buford va 
quedar fora de la llista de 12 i no va jugar.

  Equip  G P

 1 Tofas Bursa 2 0
 2  Unicaja 1 1
 3 Joventut 1 1
 4  Morabanc Andorra 0 2

Classificació

 Resultats  Top 16 - Grup H 

Unicaja -  Joventut     90-84

Morabanc Andorra - Tofas Bursa  63-69

Del 17/01 al 21/01/2020
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Després de l’entrenament de dimarts, la 
plantilla i el cos tècnic del CF Badalona 
esperaven el resultat del sorteig dels set-
zens de final de la copa amb màxima ex-
pectació i envoltats d’un eixam de mitjans 
de comunicació. La possibilitat de quedar 
emparellats amb algun dels grans equips 
de primera divisió convocava a la premsa a 
l’Estadi. L’entrenador, Manolo González, no 
havia amagat la seva preferència pel Real 
Madrid i Josep Asensio, vicepresident del 
club present en l’acte del sorteig, a Las Ro-
zas, confessava que, en el cas que no els 
toqués la grossa “estaria bé un equip del 
sud, per la molta gent que viu a Badalona i 
és originària d’allà.” I així va ser, va tocar un 
equip andalús: el Granada CF. Ni el Betis, 
ni el Sevilla, però un equip andalús al cap 
i a la fi. El mateix Asensio va treure la bola. 
Segurament, el Municipal de Badalona tor-
narà a omplir-se, dimecres que ve, a les 21 
hores, per rebre un rival de primera divisió 
i de màxima exigència, però, pel que podia 
haver estat, el Granada no deixa de ser un 
premi de consolació.
Amb una certa resignació, el president, 
Miguel Ángel Sánchez, i el tècnic, Manolo 
González, valoraven el resultat del sorteig. 
“La ciutat tornarà a omplir l’Estadi i compe-

tirem contra un equip de primera”, comen-
tava Sánchez. “Si competim com ho estem 
fent últimament, som capaços de qualsevol 
cosa”, advertia González. En tot cas, no serà 
gens fàcil superar el Granada, un equip 
que, tot i que en les últimes setmanes s’ha 

02

BADALONA - GETAFE

Badalona:  Álex Sánchez; Robert Simón, 
Robusté, Pelón (Toni Jou, 51’), Moyano, 
Valentín; Marc Carbó, Adri Díaz (Joel Las-
so, 66’), Abel Suárez; Cris Montes (Hugo 
Esteban, 81’) i Chema Moreno.

Getafe:  Chichizola; Nyom, Djene, Etxei-
ta, Antunes (Gallego, 86’); Jason (Ete-
bo, 68’), Timor, Maksimovic, Cucurella; 
Ángel (Arambarri, 36’) i Jorge Molina. 

Gols: 1-0 (86’) Chema Moreno. 2-0 
(90+3’) Hugo Esteban. 

Àrbitre: Mateu Lahoz (valencià). T.G: 
Nyom, Pelón, Adri Diaz i Etxeita, T.V.: Ma-
nolo González (16’) i Timor (30’).ciano). 
T.G: Álex Sánchez, Adri Díaz, Marc Carbó, 
Ramón, Rafa Santos.

Públic: 4.384 espectadors a l’Estadi 
Municipal de Badalona.

Foto: Eloy Molina

mostrat irregular, va arrencar la lliga com 
un coet i va arribar a ocupar el lideratge de 
primera. El seu entrenador, Diego Martínez, 
ha estat un dels protagonistes de la primera 
volta i compta amb futbolistes com Roberto 
Soldado, Darwin Machis i Antonio Puertas.

El Granada, premi de consolació
El Badalona rebrà l’equip andalús a l’Estadi dimecres que ve, a les 21h.
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Després de perdre 
davant el Barça B, el 
Badalona necessita 
tornar a sumar per no 
caure de nou a la zona 
de descens

12

BARCELONA B  -  BADALONA

Barcelona B:  Sergi Puig; Guillem, Araújo, 
Mingueza, Akieme (Dani Morer, 65’); Jandro 
(Abel Ruiz, 80’), Collado, Monchu; Reis, Hiroki 
i Saverio (Antonio Jesús, 90+1’).

Badalona: Morales; Robert Simón, Robusté, Pe-
lón, Kilian Duran; Adri Díaz, Marc Carbó, Toni Jou 
(Max Marcet, 59’); Cris Montes (Abel Suárez, 67’), 
Chema Moreno i Hugo Esteban (Joel Lasso, 74’). 

Gols: 0-1 (45’) Adri Díaz. 1-1 (54’) Monchu. 2-1 
(80’) Dani Morer. 

Àrbitre: David Jesús Pinto Herrera (comitè 
de Tenerife). T.G.: A Toni Jou, Araújo, Robus-
té, Abel Suárez, Manolo González i Abel Ruiz. 
 
Púbiic: 1.030 espectadors al Johan Cruyff.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Sabadell 38 27 15
 2. Espanyol B 36 35 22
 3. Barcelona B 35 29 19
 4. Castelló 34 28 16
 5. Andorra 34 26 21
 6. Lleida 33 21 16
 7. Cornellà 33 27 23
 8. Vila-real B 30 23 22
 9. Llagostera 29 21 19
 10. Olot 28 17 13
 11. La Nucía 25 21 19
 12. At. Llevant 25 19 25
13. Ebro 24 19 21
 14. València-Mestalla 21 22 23
 15. Ejea 21 23 27
 16. Badalona 20 13 22
 17. Gimnàstic 19 22 29
 18. Hércules 18 24 29
 19. Oriola 16 18 37
 20. Prat 15 16 33

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

Resultats Jornada 20Propera Jornada

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

LA PRÈVIA 21a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 19 de gener. 17 hores

No val a badar contra l’Andorra

FC BADALONA FC ANDORRA

POSICIÓ 17è
9 Partits a casa G 3  E 2  P 4

Gols a casa Marcats 6 Rebuts 8
Entrenador Manolo González.

POSICIÓ 5è
9 Partits a fora G 2  E 4  P 3

Gols a fora Marcats 8  Rebuts 10
Entrenador Gabri García.

Foto: Eloy Molina.

L’Andorra visitarà aquest diumenge l’Estadi 
Municipal per posar a prova el Badalona 
que, després de set partits seguits sense 
perdre, va caure dimecres davant el Barça B. 
L’equip escapulat es manté en la posició de 
play-out, però només a un punt del descens 
directe, mentre que el seu rival ha sortit del 
play-off precisament a conseqüència del 
triomf que va aconseguir el filial blaugrana. 
En tot cas, la imatge donada pels jugadors 

de Manolo González a l’estadi Johan Cruyff 
va ser tan bona com la dels últims partits: 
van competir i van merèixer, com a mínim, 
l’empat.
El camí està marcat, el Badalona sap com ha 
de jugar per recuperar el terreny perdut en 
la primera volta. Diumenge convé guanyar, 
per no perdre pistonada i, sobretot, per no 
tornar a caure en el pou i tornar a despertar 
els fantasmes. A més, dimecres que ve tor-

na a haver partit de copa i l’exigència física 
podria acabar pesant. Tocarà superar un 
Andorra en hores baixes, cinquè en la lliga 
després de caure amb claredat a casa contra 
l’Espanyol B (0-3). Tot i que va començar 
com un coet, el conjunt entrenat per Gabri 
García ha anat perdent pistonada. Fora de 
casa, a més, ha disputat nou partits, dels 
quals n’ha guanyat dos, n’ha empatat quatre 
i n’ha perdut tres. Però no val a badar.

Del 17/01 al 21/01/2020
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De la derrota per la mínima a terres asturia-
nes davant el Real Oviedo, a l’empat assolit 
a l’Estadi davant un conjunt que va pencar 
de valent contra el Seagull (1-1). El duel a 
Badalona es presentava com un dels més 
anivellats, tal com va ocórrer a la primera 
volta. La setmana anterior va ser un duel cos 
a cos davant l’Alavés i aquesta jornada s’ha 
tornat a repetir un matx molt físic i disputat, 
entre el vuitè i el novè classificat. 
Malgrat el regust agredolç que suposa un 
empat a casa, el conjunt d’Ana Junyent ha 
millorat l’inici de la primera volta, on es va 
perdre per 2 gols a 1. “No hem tingut les 
ocasions que tenim normalment, però ens 
quedem que comencem la segona volta 
puntuant», va afirmar l’entrenadora del Sea-
gull.
La primera part va ser molt disputada i 
amb el domini del joc repartit entre els dos 
equips. Des de l’inici, el Seagull va tenir la 
possessió de la pilota, davant un Oviedo 

defensiu però en alerta permanent per po-
der trobar una acció d’atac a la contra.  Tot i 
això, just abans del descans, Nuria Garrote 
va aprofitar una pilota filtrada per avançar el 
Seagull al marcador. Victòria per la mínima 
amb un gol que arribava tot just al darrer 
minut del primer acte. 
Ja al segon temps, les ‘gavines’ van tornar 
a mostrar una imatge semblant a la de la 
setmana anterior, també a l’Estadi. Més do-
mini del joc davant d’un equip asturià amb 
les línies més endarrerides i amb l’objectiu 
d’aprofitar els contraatacs. 
I precisament en una d’aquestes accions 
ofensives, l’Oviedo va igualar el marcador 
amb la diana de Villamayor. El Seagull ja no 
es va poder refer a la diana visitant i el matx 
va finalitzar amb empat a un. Aquest dis-
sabte a les 16h, les ‘gavines’ visiten el camp 
del Friol, equip contra qui es va aconseguir 
la primera victòria de la temporada a la liga 
Reto Iberdrola. 

Foto: Alberto Esténabez

La segona volta arrenca 
amb un punt davant l’Oviedo (1-1)
El Seagull es manté a la part mitjana de la classificació

La primera jornada de l’any al futbol comar-
cal badaloní ha tingut tant alegries com de-
cepcions. A Segona Catalana, la Unficació 

Llefià segueix amb pas ferm al grup 2. El 
conjunt de Jordi Souto, ja campió d’hivern, 
va sumar un punt al camp del Santa Per-

Foto: Pere Gol

La brúxula del Pere Gol segueix mostrant el camí 
de la victòria; ensopegada del YF a Sant Roc
La Llefià empata al camp del Santa Perètua (0-0) però segueix líder

pètua de Mogoda (0-0). Un empat positiu 
que sempre suma i manté intacta la primera 
posició en solitari. Tot i això, el Sant Pol 
va aconseguir retallar dos punts al conjunt 
vermell. Diumenge a les 12h conclou la pri-
mera volta amb la visita del CE Premià al 
Municipal de Llefià. Un rival directe i que 
arribarà a la darrera jornada de la primera 
volta després de vèncer la Gramenet. Tres 
punts importantíssims.
Un esglaó per sota, el gran protagonista es 
el Pere Gol. El conjunt de La Salut ha resolt 
amb matrícula d’honor tres jornades claus 
per evitar ensurts a final de temporada. El 
tram final de la primera és contra rivals di-
rectes i ha vençut Pujadas, Llàntia i Pastra-
na amb solvència. El darrer, davant el filial 
de l’Horta per 5 gols a 2. Amb aquest 9 de 9, 
l’equip verd escala fins a la desena posició 
i es situa 7 punts per damunt el descens. 
Dissabte s’haurà de superar un altre matx 
transcendental a Montgat.
L’equip montgatí voldrà mossegar ben fort 

els badalonins al seu camp i arriba amb 
la moral pels núvols. Els de Samuel Ruiz i 
Santi Muñiz van vèncer el Young Talent a 
Badalona Sud (1-2). La gran sorpresa de la 
jornada. Des del minut 8, el marcador ja el 
tenia en contra l’equip de Ricardo Parra. La 
lluita per la segona posició, però, s’allunya 
a 4 punts.
Finalment, el partit de la jornada a 3cat4 es 
va disputar a Santvicentí entre l’equip local i 
el Lloreda. El matx va concloure amb empat 
a 2 i la part alta de la taula es manté pràcti-
cament idèntica.
Qui més grossa la va fer durant el cap de 
setmana va ser el Pomar d’Ángel Fernández 
a 4cat16. Els badalonins van superar per 
la mínima (0-1) el Bon Pastor al seu camp 
(líder) i retallen tres punts de diferència res-
pecta la primera posició, ara com ara a un 
únic triomf. També s’apropa a les posicions 
capdavanteres el YT B després de vèncer la 
PB Anguera (4-0). El Pere Gol B va perdre 
versus Sant Ignaci (0-4).
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Foto: Club

L’ Ademar pateix la cinquena derrota seguida però es manté lluny del perill

‘Endimoniada’ al Serrallo: 
el Badalonès tomba el líder (67-73)

L’inici d’any de l’AE Badalonès no ha 
pogut ser més excels. Victòria a domi-
cili i injecció de moral extra després de 
fer-ho a la pista del CB Tarragona, líder 
totpoderós del grup C-B de liga EBA 
(67-73). Fins al tercer quart, el partit no 
es va començar a tenyir de color verme-
ll, amb una gran actuació de la tripleta 
Marcos Morales - Eric Balagué - Aleix 
Haro.
El conjunt de Xavi Riera va saber im-
posar el seu joc en els minuts decisius 
per emportar-se la victòria de Tarragona. 
L’intercanvi de cops va ser la tònica du-
rant bona part dels minuts, en els que 
cap dels dos equips aconseguia imposar 
el seu joc per tal de trencar el partit. Un 
parcial badaloní de 0 a 6 al tercer temps 
va ser clau per trencar el matx, amb tres 
triples consecutius dels ‘dimonis’ que 
portaven la diferència fins als 11 punts 
en un obrir tancar d’ulls (43–54). 
Una diferència decisiva per assolir una 
victòria que anivella la part alta de la 
classificació. El conjunt de Riera suma 
8 triomfs i té a tocar la segona posició 
(a 2 de distància). Aquesta jornada s’en-
fronta al Palma Air Europa en un cap de 
setmana amb duels directes que pot afa-
vorir els de La Plana.

Al pol oposat de la classificació, però al 
grup C-A, trobem el Maristes Ademar. 
L’ Arenys va superar els de Lluís Garcia 
(48-54) i el condemnà a la cinquena 
desfeta seguida. La superioritat visitant 
en el tir exterior va ser un dels factors 
que va condemnar els de Badalona. Un 
darrer mes de competició de vaques ma-
gres a l’Ademar. El coixí respecte al des-
cens és ara mateix de dues victòries de 
marge i és una urgència sumar un triomf 
dissabte a la pista del Calvià, rival direc-
te a la taula. A més a més, és important 
no perdre l’average, en cas de derrota.

A Copa Catalunya, la gran alegria de la 
jornada la vam tenir a La Plana. A la pista 
badalonina, el Círcol Catòlic Cotonifici va 
fulminar el CB Santa Coloma per 81-72 en 
una cita subratllada en vermell pels inte-
ressos blanc-i-blaus. L’increment del ritme 
ofensiu dels d’Óscar Gallifa als últims deu 
minuts va propiciar un parcial de 32-22 que 
va permetre la consecució dels punts per 
part d’uns locals que s’oxigenen de valent 
a la part baixa de la taula. Els 11 triples i la 
bona mà des de la línia de personal van ser 
els dos arguments cabdals per determinar 

el signe guanyador, amb Alejandro Rodrí-
guez (21 punts) com a component destacat.
En canvi, Coalci Sant Josep va caure a la 
pista de Lluïsos en un autèntic partidàs per 
77-75. En un partit que es va resoldre a la 
quarta pròrroga, els graciencs van acon-
seguir una remuntada a l’últim parcial ex-
traordinari, en què van haver de capgirar un 
69-75 en dos minuts. 
Finalment, en categoria masculina, la Min-
guella i la Cultural van caure en la primera 
jornada de l’any. Els de Juli Jiménez a Salt 
(66-50) i l’equip de Jaume Gabaldà al Gui-

nardó contra el Martinenc B (94-45).

El Joventut conquesta Països
Al derbi femení de Primera, el Joventut 
Femení va superar el Sant Andreu Natza-
ret. La diferència de nivell entre ambdós 
conjunts es va reflectir a la pista (35-73). 
A partir del segon quart (18-36) el matx es 
va començar a trencar, amb Erika González 
com a màxima anotadora verd-i-negra (17 
punts). 
Minguella i Llefià van protagonitzar l’altre 
derbi badaloní, amb triomf visitant (37-56).

Del 17/01 al 21/01/2020
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L’1 de març arriba l’11a 
cursa per a les malalties 
minoritàries

El fortí defensiu 
dona la primera victòria 
als Dracs (10-7)

El pròxim diumenge 1 de març tindrà lloc 
l’11a edició de la cursa per a les malalties 
minoritàries, la recaptació de la qual anirà 
destinada a l’Institut d’Investigació en Cièn-
cies Germans Trias i Pujol de Can Ruti, en 
la seva unitat de Neuromusculars i neuro-
pediatria de malalties minoritàries.
La plataforma Acció Badalona és un 
cop més l’encarregada de l’organització 
d’aquesta cursa, la qual es realitzarà al pas-
seig Marítim de la ciutat. El seu president, 
Javier Cabrera, comenta que ja disposa del 
traçat de la cursa de 5 km, però denuncia 

que està trobant certes dificultats per poder 
elaborar el circuit de 10 km a l’hora d’obte-
nir els permisos corresponents.

Cal recordar que les primeres edicions 
d’aquesta cursa es realitzaven als voltants 
del Turó d’en Cartig, canviant d’ubicació 
dos anys enrere. Aquesta modificació´o va 
propiciar que en la darrera edició partici-
pessin uns 900 atletes. Cabrera es marca 
com a objectiu poder arribar al miler d’ins-
cripcions, fet que permetria poder fer una 
donació propera als 5.000 euros.

El Club de Pesca Badamar celebra el 
primer concurs social de la temporada

El Club de Pesca Badamar va celebrar el 
passat diumenge, el primer concurs social 
amb embarcació fondejada de la temporada. 
Aquests campionats tenen lloc a la platja de 
Badalona, en una zona coneguda amb el nom 
de Garraf, i a una profunditat d’entre 50 i 55 

metres.
Quim Arqué va ser el guanyador, amb un pes 
de 5,676 kg, seguit a una certa distància per 
Carmen Giménez, amb 5,148 quilos, i per 
Isidoro Nicolás, amb 5,014 kg. En aquest 
concurs van participar un total de 37 pesca-

dors, amb 9 embarcacions

Classificatoris per al Campionat de Ca-
talunya
La temporada té un total de quatre concursos 
d’aquestes característiques. Els tres millors 

Els Badalona Dracs van haver de suar de 
valent per aconseguir la victòria en el pri-
mer partit de la LNFA contra Osos Rivas 
(10-7). A manca d’encert ofensiu, la defen-
sa va ser la clau d’aquest Marx, el qual no 
es va decidir fins al xiulet final.
Tal com ja va advertir el head coach bada-
loní, Óscar Calatayud, l’equip es troba en 
procès de rodatge. L’inici però, va ser pro-
metedor. El quarterback, Sergi Gonzalo, va 
aconseguir combinar dues accions; la pri-
mera passada de 20 iardes sobre l’alemany 
Nico Lester, i la segona, de 30 iardes, cap 
a Marquesse Surrell, la qual va significar el 
primer i únic touchdown badaloní. L’equip 

de Rivas va reaccionar, amb una intercepció 
sobre Sergi Gonzalo per part de Frank Co-
rral. I l’intent de diverses combinacions per 
part del quarterback visitant Kevin Burke. 
El badaloní Pol Cunillera aconseguia inter-
ceptar a Burke en la finalització del primer 
quart.
Les defenses van marcar el desenvolupa-
ment de la resta del matx. Una recuperació 
de Pablo Araya va ser culminada amb un 
field goal de Jordi Brugnani, establint el 10 
a 0 amb el que es va arribar al descans.
Poc va canviar la tònica del partit a la repre-
sa. El quarterback badaloní Sergi Gonzalo, 
no va tenir el seu millor dia, amb dues pas-
sades interceptades per la defensa madri-
lenya. El jugador local Albert Pascual, feia 
el mateix en una passada del visitant Burke. 
Ja en el darrer quart, Osos aprofitava una 
de les seves accions atacants per retallar 
distàncies al marcador. Mario Flores acon-
seguia el touchdown en aprofitar una pas-
sada de 34 iardes de Burke. Els homes de 
Calatayud van intentar jugar amb el tempo 
de partit, a l’espera de la seva finalització. 
Els madrilenys però, van tenir la darrera 
possessió que podia haver capgirat el mar-
cador. La passada de cantó a cantó va ser 
incompleta.

Del 17/01 al 21/01/2020

resultats de cada participant computen de 
cara a la classificació per al Campionat de 
Catalunya del 2021. La propera cita serà el 
2 de febrer

Quim Arqué, el màxim exponent
Arqué és el màxim representant del Badamar, 
reconegut com a esportista d’alta competició. 
Al marge dels concursos socials, el calendari 
ve força atapeït durant les pròximes setma-
nes. El 14 de març tindrà lloc el Campionat 
de Catalunya a Sant Feliu de Guixols, entre 
el 17 i el 19 d’abril el Campionat d’Espanya, 
tan individual com per seleccions autonòmi-
ques, a Torrevieja (Alacant), i el 16 de maig 
el Campionat del Món a la localitat belga de 
Blankenberge, en el qual participarà el repre-
sentant badaloní.

Cal recordar que en la gran majoria d’aquests 
campionats, el peix capturat sempre va des-
tinat a entitats de caràcter social, encarrega-
des de recollir aliments per a les persones 
necessitades.

Fotos: Flash Bdn
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Segueixes gaudint d’energia per emprendre i obrir por-
tes que fins ara potser et feien por. Et preocupa l’eco-
nomia de cara al futur i idees una cosa nova per fer-ne 
front.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Poses energia en el sector relacional i el laboral. Es-
cenaris adequats per aclarir qüestions tèrboles amb la 
parella. Quant a la feina, et toca moure fitxa, no esperis.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Assumptes vinculats als fills volen actualització. Troba-
des amb persones amigues faciliten moments entran-
yables. Mart per Casa III activa la ment i mous tràmits 
pendents.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
La conjunció de Saturn i Plutó al teu signe, et posa en 
una situació poc habitual. Aprofita per atendre les ne-
cessitats més profundes i per establir objectius mate-
rials.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Nous contactes, probablement joves, entren a la teva 
vida, provinents del sector professional. Notícies de 
persones del passat. Assumpte familiar demana la teva 
atenció.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Una persona estrangera t’atrau i cerques apropar-t’hi. Al 
sector laboral poden donar-s’hi situacions inesperades. 
Accepta el que vingui amb estoïcisme i sigues resolutiu.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Si tenies algun familiar amb qui hi havia certes dis-
crepàncies, es pot arribar a un acord. Tens interès per 
formar-te. Et sents de més bon humor i mantens l’es-
perança.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Sembla que has de resoldre assumptes que arrossegues 
fa temps i toca passar a l’acció. Algun assumpte de di-
ners et pot fer perdre la son. Organitza’t i estaràs més 
tranquil.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Conscient de necessitats alienes, col·labores en l’eco-
nomia d’algú que t’importa. Mart a Casa VII, demana 
prudència. Compte fins a deu, abans de discutir amb 
la parella.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Una de les propostes per aquest any, sembla que pot ser 
fer esport. Una persona de més edat que tu, pot mostrar 
el seu interès sentimental. No tinguis pressa i observa.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Si cerques feina, mira noves opcions o canviar de sec-
tor. Mous fitxa per millorar la teva situació i ho pre-
fereixes fer en solitari. T’alliberes d’algunes cadenes 
mentals.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Un amor que torna. El passat es pot fer present en 
aquests dies. Molta creativitat i ganes de fer coses que 
t’omplin. Si tens nens, dies entranyables en la seva 
companyia.
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