Exemplar gratuït
Núm. 684 - 10/01 al 16/01/2020

Una Copa
de primera
Badalona omplirà l’Estadi
amb l’esperança d’una altra
gesta, contra el Getafe
Foto: Eloy Molina
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El servei per atendre persones
sense llar ofereix aquest hivern un
centre per dormir, menjar i dutxar-se
‘L’Operació Hivern’ que coordina l’Ajuntament amb el suport de
la Taula Sense Llar de Badalona ja ha començat
Durant els darrers hiverns, i quan baixen
les temperatures, Badalona activava un
operatiu especial per donar suport a les
persones que viuen als carrers de la ciutat. Aquesta operació no era vigent fins
que el termòmetre arribava al voltant
dels 0 graus, tot i que amb el govern de
Dolors Sabater va activar-se, en alguna
ocasió, quan el termòmetre rondava els
5 graus. Aquest operatiu consistia en
instal·lar uns llits a Folre, al carrer Arnús, perquè les persones que dormen al
carrer tinguessin un espai on dormir. A
la resta de persones que viuen al carrer
s’oferia la possibilitat de poder anar fins
a un alberg, a Barcelona. Ara, el govern
de Badalona ha activat un nou servei,

coincidint amb l’arribada del nou any.
Es tracta de “l’Operació Hivern”, un nou
projecte que atén a persones sense llar
en un espai del barri de la Salut. La diferència d’altres anys, és que l’activació
serà diària, fins que passi tota l’estació
d’hivern. L’objectiu principal, segons ha
explicat l’Ajuntament de Badalona, es poder accedir a un centre per poder passar
les nits i protegir-se del fred. Aquest lloc
disposa de dutxes i d’un menjador per
servir esmorzar i sopar. El servei, que rep
la col·laboració de les entitats de la Taula Sense Llar de Badalona, va començar
el passat dijous 2 de gener i estarà actiu
fins a finals del mes de març. La regidora
de drets socials de Badalona, Aïda Llau-

radó, explica que l’Operació Hivern “permetrà a moltes persones recuperar-se del
desgast físic i mental de dormir al carrer
i, a més, millorar l’acompanyament social perquè trobin una sortida”. Cal destacar el paper de la Fundació Roca i Pi
que, amb la seva aportació de recursos
econòmics i materials, fa possible que
la prestació d’aquest servei s’hagi pogut
activar a principis d’aquest any 2020.
L’espai que s’ofereix a les persones que
viuen al carrer disposa de 25 llits, sales
d’estar, dutxes amb material per a la higiene personal i un menjador. Els usuaris
estan acompanyats dels voluntaris de les
entitats que s’agrupen a la Taula Sense
Llar Badalona, que donen suport als ser-
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veis socials de l’ajuntament.
L’Ajuntament demana que s’avisi
a la Guàrdia Urbana per detectar
persones sense sostre
L’Ajuntament de Badalona ha posat
novament en marxa la campanya “Ajuda’ns a ajudar” per contribuir a la protecció d’aquest col·lectiu. L’objectiu
de la campanya és fer una crida a la
ciutadania de Badalona demanant que
si veuen una persona sense sostre a la
ciutat n’informin al telèfon de Guàrdia
Urbana 934 832 901.Guàrdia Urbana
també informarà a les persones que
estan al carrer sobre el dispositiu i
donarà suport a la ciutadania en el cas
que es registrin incidències a causa de
la situació climatològica.

Imatge d’arxiu d’una persona dormint a la platja de Badalona. Foto: Diari de Badalona

EL DARRER RECOMPTE OFICIAL: UNA SEIXANTENA DE
PERSONES DORMIEN ALS CARRERS DE BADALONA
El mes de maig del 2018, ara fa 1 any i
mig, prop de 200 voluntaris i voluntàries
pentinaven Badalona per fer un recompte,
durant la nit i matinada, de les persones
que viuen als carrers de la ciutat. Aquest
era el segon recompte, i darrer que s’ha fet
d’aquestes característiques, impulsat per la
Taula Sense Llar de Badalona. En aquella
ocasió es van visualitzar un total de 57
persones dormint a la via pública durant
aquella nit (40 eren homes, 3, dones i 14
no es va poder determinar), a les quals se
sumaven les 172 que van passar la nit en
centres d’acollida (27), pisos d’inserció
(31), en habitatges inadequats (83), en
barraques (15) i en pensions i habitacions

de relloguer (16). El primer any que va activar-se el recompte, el 2016, van trobar-se
39 persones als carrers de Badalona. Cal dir
que accions com aquestes és fan per obtenir
una fotografia real sobre quina és la situació
de les persones que no tenen casa i quines
mesures s’han de preveure per intentar que
tornin a integrar-se a la societat. La Taula
Sense Llar de Badalona, integrada per la
Fundació Llegat Roca i Pi, Càritas Diocesana de Barcelona, la Fundació Acollida i Esperança, Creu Roja del Barcelonès Nord, la
Fundació Mambré i la regidoria de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Badalona, treballen des de fa anys per oferir un suport a les
persones que viuen als carrers de la ciutat.

Més de 200 persones en situació
de vulnerabilitat a Badalona
La Plataforma sense sostre, formada
per persones sense sostre de Badalona, fa temps que està fent un crit
d’alerta davant l’augment de ciutadans
que malviuen als carrers de la ciutat.
Les darreres dades que disposava la
Plataforma, a mitjans de l’any passat, a la ciutat hi havia 229 persones
sense sostre dins del terme municipal
de Badalona. Algunes d’elles, però,
vivint en antigues fàbriques, naus o
edificis abandonats, i per això no són
tant visibles per la societat. Des de la
Plataforma asseguren que cada cop
més hi ha assentaments de grups de
persones vivint amb tendes de campanyes o sota un pont, com al parc de
Montigalà. Des de la Plataforma sense
sostre, tal com ja han reclamat en algun ple de l’Ajuntament de Badalona,
tornen a fer una crida a les administracions per buscar solucions urgents
i d’emergència habitacional. Una implicaria buscar habitatges amb lloguers socials, sobretot destinats a les
famílies que estan al carrer i l’altra per
construir un alberg temporal, i obert
tot l’any, a Badalona. Amb l’activació
del nou “Operació Hivern”, la ciutat
disposa d’un centre, durant tres mesos, però no pas durant la resta dels
9 mesos de l’any, on també hi ha in-
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clemències del temps, com tempestes
o cada vegada més, onades de calor.
Cada cop més joves estrangers
vivint als carrers de Badalona
Tot i no disposar de dades oficials
de Badalona, sobretot del darrer any,
algunes entitats socials alerten que
cada vegada hi ha més joves estrangers sense cap sostre. La tendència
l’ha detectat el SIS Medi Obert (SISMO), el recurs municipal de Badalona
que atén les persones que dormen al
ras. Segons dades del servei, entre el
2016 i el 2018 s’ha duplicat el nombre
de menors de 30 anys sense sostre: de
136 a 292. D’aquests últims, un 36 %
són de l’Àfrica del Nord i el Magreb,
les zones d’on provenen la majoria de
menors que migren sols.
La Fundació Arrels reconeix dificultats per poder llogar més pisos
La Fundació Arrels ha reconegut que
per primera vegada té dificultats per
poder llogar més pisos i poder allotjar
les persones sense llar que recorren
a l’entitat. L’entitat ha dedicat aquest
2019 un 20% més de pressupost al
lloguer de pisos, d’una banda, perquè té set pisos més per respondre
a l’increment de les persones sense
llar, i de l’altra, per l’encariment del
preu de l’habitatge. L’entitat assegura
que un pis que fa tres anys es podia
llogar per 450 euros, actualment val
700 i recorda que el preu mitjà de lloguer a la ciutat de Barcelona supera
els 950 euros, un 9% més que fa dos
anys i un 35% més que en fa cinc.
Per aquest motiu, Arrels ha optat per
llogar alguns pisos a Badalona, tot i
que reconeix que el preu a la ciutat
també ha pujat notablement durant
els darrers anys. La solució, però,
no els convenç perquè consideren
que no sempre beneficia les persones ateses ja que allotjar-les lluny i
en un lloc desconegut dificulta el seu
procés d’arrelament perquè a més de
recuperar l’autonomia, la confiança i
l’autoestima, han de tornar a establir
vincles i adaptar-se a un nou entorn.
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Habitatges obsolets,
incivisme i inseguretat a La Salut
Des de les AVV s’està lluitant per millorar aquests problemes
Inseguretat, crema de contenidors, escombraries pel terra, edificis antics i pisos sobre ocupats. Alguns d’aquests problemes
es porten escoltant al barri de La Salut des
de fa anys i els veïns i veïnes hi conviuen,
acostumats.
Tot i això, tornen a sortir a la llum arran
d’alguns episodis, com va ser l’enderrocament de l’edifici del Passatge de la Torre
el passat mes de novembre o la detenció, per segon cop, del presumpte autor
de la crema de contenidors al barri. “Els
contenidors es cremen cada mes, no és
cosa d’ara”, comenta a aquest Diari el Luis
Moreno, el president de l’AVV Juan Valera. “Per altra banda, el que va passar en
l’edifici del Passatge de la Torre no trigarà
a passar en un altre per la gran quantitat
de blocs vells que n’hi ha i que no han
passat cap inspecció”. El president de
l’Associació assegura que hi ha més de 50
edificis que porten anys sense passar cap
inspecció tècnica i que, a més, estan sobre
ocupats. “On haurien de viure 4 persones
hi conviuen 10. Per això existeixen les
màfies que lloguen aquests pisos a preus
altíssims, ja que hi ha gent que no té cap
altra alternativa”.
Tot i ser un dels problemes més greus del
barri de La Salut, el dels edificis antics i
en males condicions, hi ha una tendència
a reduir-ho tot a la inseguretat. “És al que
més importància se’n dona”, assegura
Luis Moreno, “però definitivament, lluitem
contra coses pitjors”.
Detingut per segon cop el sospitós de
la crema de contenidors
La Guàrdia Urbana va detenir el passat
dijous, 2 de gener, i per segon cop consecutiu al presumpte autor de la crema de
diversos contenidors i vehicles a Badalona
durant les darreres setmanes, especialment als barris del Congrés, Sant Roc i La
Salut.
El cos policial va establir un dispositiu es-

Luís Moreno a la seu de l’AVV Juan Valera / Ángela Vázquez

el grup d’habitatges de Verge de la Salut i el
carrer d’Hipòlit Lázaro comencen un seguit
d’actuacions que milloraran l’accessibilitat
a diferents punts dels Districtes 2 i 4 de
Badalona. La construcció de dos nous ascensors i dues noves escales mecàniques
als barris de la Salut, Sant Joan de Llefià,
la Pau i Sant Crist suposen una inversió
de 2,1 milions d’euros amb una previsió
de finalització dels treballs aquesta tardor.
El conjunt d’aquestes actuacions que millorarà l’accessibilitat dels vianants estarà
enllestit, segons el contracte amb l’empresa constructora, aquesta mateixa tardor.
L’alcalde de Badalona, Álex Pastor ha manifestat: “tal com ens vam comprometre
amb els veïns i les veïnes de Llefià, la Pau,
la Salut i Sant Crist, al llarg del 2020 tindran nous ascensors i escales mecàniques
que permetran millorar l’accessibilitat en
aquests barris. La presentació d’aquestes
millores les vam dur a terme al mes de
març i ben aviat seran una realitat gràcies
al treball conjunt que es fa amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona”.

pecial de vigilància per localitzar i detenir
l’autor, fet que va possibilitar detectar la
seva presència al carrer Doctor Modrego,
on es disposava a cremar més contenidors.
Aquesta persona ja va ser detinguda el
mes passat al barri de Sant Roc per fets
similars i compta amb nombrosos antecedents policials. Se l’imputen danys a una
trentena de contenidors i una vintena de
vehicles, així com mobiliari urbà.
Tot i això, aquest no és un problema que
se solucioni amb la detenció d’un dels
presumptes autors, ja que el veïnat porta
patint aquesta lacra anys.
Comencen les obres de millora de
l’accessibilitat
Amb l’inici, el proper dilluns 13 de gener,
de la construcció d’un ascensor que unirà

Imatge del projecte del nou ascensor / Aj. Badalona
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Temps de rebaixes

EDITORIAL

Deures pendents per aquest 2020
El 2019 s’acomiadava de tots nosaltres el
passat 31 de desembre per deixar pas a
un nou 2020 ple de reptes per a la ciutat de Badalona. Els titulars s’han anat
succeint al llarg d’aquests 12 mesos,
tots ells estructurant un tipus de relat del
municipi que ens permet arribar a una
conclusió: hi ha assignatures pendents.
Les transformacions urbanístiques d’alguns trams de la ciutat són una de les
demandes més fermes que no només
s’han pogut escoltar entre els veïns i
veïnes, sinó que s’ha pogut presenciar.
Parlem de la rampa mecànica del barri de
Sant Crist que ja porta més de 700 dies
espatllada. També de l’ascensor sobre
l’autopista C-31 que connecta els barris
de Dalt la Vila i Bufalà que va trigar 1 any
en tornar a funcionar. La ciutadania també demana reformes en diversos carrers
de Badalona com Alfons XIII. En definitiva, uns deures que s’han de fer i que
comencen, aquest nou any, amb millores
i anuncis de futures obres, com les de la
Riera d’en Matamoros o la instal·lació de
nous ascensors i rampes a La Salut, Llefià, Sant Crist i La Pau.

5

L’estat d’alguns dels equipaments municipals o dels edificis de la ciutat són una
altra assignatura pendent. La biblioteca
de Can Casacuberta ja ha tancat les seves portes en dues ocasions, a l’estiu i a
l’hivern i la climatització espatllada persisteix, tot i que l’Ajuntament està treballant per restablir els seus serveis per a
la setmana vinent. Sant Josep ha ocupat,
per altra banda, setmanes d’espai a les
pàgines de molts mitjans, al igual que
l’enderrocament de l’edifici de La Salut,
aquest darrer amb perill de repetir-se en
altres blocs de pisos del barri.
No podíem passar llista per les assignatures pendents sense mencionar
l’incident ocorregut només començar
aquest 2020 i que ja es va produir el
2019: l’averia d’una de les carrosses de
la cavalcada dels Reis d’Orient. Unes
carrosses amb 22 anys d’antiguitat que
tenen, segons fonts municipals, els dies
comptats ja que acabaran renovant-se.
Molts temes en què pensar-hi que demanden solució per part de la ciutadania. Només cal que les institucions pertinents també estiguin a l’alçada.

Van començar el 7, però alguns les van avançar
Les rebaixes d’hivern ja han arribat i, com
cada any, aquestes van donar començament el passat dimarts 7 de gener, just
després de la visita de Ses Majestats els
Reis d’Orient. Les botigues de Badalona
penjaven així els seus cartells amb els
descomptes oportuns als seus aparadors,
tot i que algunes ja s’avançaven a les rebaixes oficials, així com també els compradors.
L’existència de descomptes anteriors a
aquesta campanya, com el Black Friday,
desllueix l’època de rebaixes, ja que quan
aquesta arriba no hi ha un volum de gent

tan gran com feia uns anys. “Abaixem
els preus abans del Nadal perquè la gent
compra molt de cara als regals de Pare
Noel o els Reis i no poden esperar-se al
dia 7”, comenten alguns comerciants badalonins al Diari. El passat dissabte 4 de
gener, per aquest motiu, va ser destacat el
gran nombre de persones que compraven
pel Carrer del Mar, ben al contrari que
aquests dies amb molt menys de trànsit.
Tot i això, les rebaixes encara continuen
sent presents i es quedaran diverses setmanes a llocs com el CC Màgic, el CC
Montigalà o a les botigues locals.

Imatge dels aparadors badalonins / Ángela Vázquez
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“La tinença d’un gos d’assistència
ha de ser responsable”
Entrevistem a la Meritxell Arias, fundadora de l’ASS DISCAN
L’associació DISCAN, amb seu a Badalona, porta ja més de 10 anys treballant en la
inclusió de la tenència responsable d’animals, a més d’oferir serveis amb gossos
d’asistència i de intervenció assistida a
persones que pateixen algun problema de
salut o tenen una discapacitat.
- Com va sorgir la idea de crear DISCAN?
Al 2007 jo treballava a l’Institut Guttman
com a educadora especial i va ser en
aquest moment que una associació italiana va venir a formar-nos encara més dins

d’aquest àmbit. 2 anys després, al 2009,
decideixo deixar l’hospital i fundar DISCAN. Actualment tenim la seu a Badalona ,
tot i que el centre d’ensinistrament es troba
a Santa Coloma de Farners.
- Quina és la principal diferència dels
serveis que oferiu?
La feina que fem amb els gossos d’intervenció assistida consisteix en que nosaltres entrenem el gos i fem sessions amb
ells com, per exemple, recurs pels terapeutes per tal de millorar aspectes com la
lectura, l’atenció, etc. Però, nosaltres ens

Sessió d’ensinistrament / ASS DISCAN

emportem a aquests gossos a casa. Els
d’assistència, pel contrari, els entreguem
a les persones que ho necessiten, que
normalment solen ser diabètics, invidents,
sords...
- A quina xifra de persones ateneu normalment?
Respecte als gossos d’intervenció assistida nosaltres anem a 18 centres de tota
Catalunya i, normalment, atenem de 250 a
300 persones a l’any entre infants, joves i
adults. Entrenem, per altra banda, a 5 tipus
de gossos d’assistència: guies, de servei,
d’avís, de senyal i d’autisme.
- Com podeu diferenciar a les persones que realment necessiten el vostre
servei?
A la plantilla tenim un psicòleg que ja parla
amb la persona i analitza el cas. També et
dic que, almenys jo després de 13 anys en
aquest món, parlant 5 minuts amb el pacient ja t’adones de si el gos és només un
capritx o realment és necessari.
- Quines són les accions que dueu a
terme al terme municipal de Badalona?
A Badalona en concret ja portem 2 anys
col·laborant en la cursa del Dimoni, per
una banda, organitzant una activitat esportiva agility, que està enfocada als nens
i nenes i té l’objectiu de sensibilitzar sobre el que es tenir un gos d’assistència. A
més, aquest passat mes de desembre vam

estar al Parc Esportiu de Nadal de Badalona organitzant també tot tipus d’activitats
per sensibilitzar les persones sobre una
tinença responsable. Estem presents a la
ciutat, sobretot, perquè encara és possible
veure, per exemple, collarets d’ofec. Això
sense parlar de l’incivisme d’alguns amos
que no són responsables amb l’animal.
- També compteu amb un espai a Ràdio
Badalona.
Un dimarts al mes tenim un petit espai radiofònic d’uns 15 minuts al Badalona Matí
sobre animals domèstics. Donem consells,
expliquem què és una tinença responsable
de l’animal, algunes lleis, les races PPP...
Fins i tot parlem de la jubilació dels gossos, ja que no sempre estan treballant i si
hi ha cap negligència (s’ha perdut 3 cops o
cas de maltracte) l’Associació el recupera.
- Per tant, la vostra tasca, a banda de
l’ensinistrament i l’atenció a qui ho
necessita, passa també per la sensibilització.
Correcte, de fet un objectiu a llarg termini
que ens agradaria portar a terme és oferir
xerrades gratuïtes d’educació canina o
promoure, també, el civisme amb el veí.
Nosaltres ja sensibilitzem a les escoles,
però volem arribar a un públic encara més
gran i posar l’accent en això, en la tinença
responsable que és indispensable per poder conviure amb el gos o amb qualsevol
animal domèstic.

Del 10/01 al 16/01/2020

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

PUBLICITAT

7

8 ACTUALITAT

Ángela Vázquez - redaccio@diaridebadalona.com

Núm. 684

Can Casacuberta a l’espera de solucionar les
mancances per tornar a obrir
La biblioteca ha estat tancada des del passat 20 de desembre
Divendres, 20 de desembre, la biblioteca
central de Badalona anunciava a les seves
xarxes socials el tancament de l’equipament
“per motius de seguretat”. Un tancament
que ja es venia anunciant després que al
passat estiu es repetís la situació no només
a Casacuberta, sinó també a les biblioteques
de Llefià i Sant Roc. Tot plegat a causa d’una
manca de manteniment que ha portat, segons els mateixos treballadors, a una situació insostenible: extintors caducats, manca
de climatització, sortides d’emergència obstruïdes...
Una situació que porta de cap als badalonins

i badalonines que porten mesos denunciant
el tancament de la biblioteca per les xarxes
socials, demanant solucions i preguntant
aspectes com “Què hem de fer amb els llibres en préstec que caduquen? Portar-los a
les biblioteques dels altres barris?”. L’Ajuntament, per la seva banda, ha informat que la
reparació de la climatització, que és un dels
principals problemes, podria trigar mesos.
Tot i això, en el moment de tancar l’edició
del Diari, l’alcalde Pastor havia anunciat que
dilluns la biblioteca obriria. avui, divendres,
el consistori es reunirà amb els sindicats per
tal de comunicar la decisió.

Imatge de l’entrada de la biblioteca

Un discurs de Reis
absent de català
Polítics i ciutadania critiquen el discurs

Recepció del Reis d’Orient al Pont del Petroli

El que havia de ser un moment familiar i
màgic on tothom gaudís de l’arribada dels
Reis d’Orient al Pont del Petroli de Badalona va quedar enfosquit pels comentaris dels
assistents, i per les posteriors crítiques dels
grups municipals, per l’ús íntegre del castellà en el discurs de l’alcalde. Un discurs que
va posar l’accent en la violència masclista
que cal eliminar i en els més petits que, tal
i com advertia Pastor, s’havien de portar bé
i entregar el xumet a Ses Majestats. “No os
olvidéis de mi pijama”, afegia com a recordatori. “Només castellà?” o “Parla també en
català!” eren alguns dels comentaris que es

podien escoltar entre el públic assistent a la
recepció dels Reis.
L’opinió de diferents Grups Municipals de
l’Ajuntament de Badalona no es va fer esperar. ERC-Avancem MES va enviar el passat
dimarts un comunicat “lamentant l’absència de la llengua catalana en la recepció”,
reclamant al govern del PSC-BCeP que
faci compliment del “Reglament d’ús de la
llengua catalana”. El portaveu del Grup justificava aquesta denuncia no com a un problema envers el castellà, sinó com un deure
per “vetllar per la protecció i normalització
del català”.
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La Zona de Baixes Emissions
entra en vigor
Les mesures s’aniran aplicant de manera progressiva
de Barcelona), en la qual es restringeix la
circulació dels vehicles més contaminants
per preservar la qualitat de l’aire, com en
moltes metròpolis europees.
Des de l’1 de gener de 2020, per vetllar per
la salut de la ciutadania i millorar la qualitat
de l’aire, es restringeix la circulació permanentment per la ZBE Rondes de Barcelona,
de dilluns a divendres laborables, entre les
7.00 i les 20.00h, als vehicles que no els
correspon etiqueta ambiental de la DGT
(Zero, Eco, C i B). La mesura afecta tant els
vehicles de l’Estat com els estrangers.
L’AMB recorda que sí que es podrà circular
Imatge de la instal·lació de la senyalització

Una de les mesures més rellevants per reduir la contaminació atmosfèrica impulsades per l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona,

amb la col·laboració dels altres municipis
implicats, és la zona de baixes emissions de
l’àmbit Rondes de Barcelona (ZBE Rondes

Més de 500 infants
badalonins reben
joguines de Nadal
La campanya d’enguany “Cap nen sense joguina” ens deixa aquesta xifra: més de 500
nens i nenes han rebut les seves joguines la
nit de Reis. Aquestes s’han estat recollint durant tot el Nadal a l’Ajuntament i al CC Montigalà. Una iniciativa solidària que s’ha portat
a terme gràcies a la participació de diverses
entitats socials com Voluntaris Badalona i
la FAVB. De tots els regals, uns 60 van ser
destinats a l’àrea de pediatria de l’Hospital
Germans Trias i Pujol, va explicar fa uns dies
la regidora Andrea Zapata.
Menarini també recapta joguines
Un any més Menarini ha participat en la campanya “Un Somriure per Nadal”, una iniciati-

va solidària posada en marxa per l’ONG Cooperació Internacional que té com a objectiu
sensibilitzar a l’opinió pública i comprometre
a la societat amb l’ajuda a les persones més
necessitades. Gràcies a la participació de les
persones que treballen en la seu de la companyia a Badalona, s’han donat 120 regals.
En la seu s’ha instal·lat un arbre de Nadal del
qual s’han pogut anar retirant les 120 boles
que contenien una targeta en la qual estava
escrit el nom del menor i la seva edat. Una
vegada adquirits els regals, la plantilla els
ha anat col·locant amb les seves respectives
etiquetes sota aquest arbre solidari a l’espera
de ser recollits per Cooperació Internacional
per al seu posterior repartiment.

per les rondes, ja que aquestes vies queden excloses de la restricció. Però cal tenir
present que, des de les rondes, els vehicles
que no els correspon etiqueta ambiental de
la DGT no podran accedir a la ZBE Rondes
de Barcelona ni circular-hi per l’interior.
Tindran un any de moratòria les furgonetes
(N1), els camions (N2, N3) i els autobusos
(M2, M3). La ZBE Rondes BCN inclou Barcelona (excepte la Zona Franca industrial i
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), Sant
Adrià de Besòs i l’Hospitalet de Llobregat,
i part d’Esplugues de Llobregat i Cornellà
de Llobregat.
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Grup La Pau presta el servei
de transport sanitari urgent
del País Basc

Transport sanitari urgent del Grup La Pau

Grup La Pau -cooperativa que presta servei
de transport sanitari, adaptat i serveis preventius- és la nova operadora de transport
de servei sanitari urgent al País Basc, concretament de la província d’Araba, després
que l’empresa adjudicatària, SSG-Larrialdiak, hagi abandonat el contracte de manera precipitada.
Des de la matinada de l’1 de gener, la

cooperativa badalonina presta el servei,
després que el Departament de Salut del
Govern basc informés el passat 30 de
desembre a la direcció de Grup La Pau de
l’abandonament de l’empresa operadora
fins al moment.
“El vespre del 30 de desembre vam rebre
una trucada del govern basc, informant de
la situació, i després de valorar-ho internament amb el Consell Executiu de Grup La
Pau es va decidir enviar cinc dotacions per
assumir de manera immediata els serveis
urgents a partir de les 0:00 hores de l’1 de
gener”, ha explicat Vicenç Chicharro, president de Grup La Pau. “D’aquesta manera,
hem negociat un contracte per tres mesos
prorrogables fins que es pugui executar el
nou contracte, del que esperem ser adjudicataris”, ha afegit.
Per la seva banda, Osakidetza s’ha mostrat
molt satisfeta i agraïda de la celeritat i professionalitat de Grup La Pau, que en menys
de 24 hores va posar en marxa un dispositiu important que afectava a una part destacada de població en dates complicades.
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BREUS

TANCAMENT DEL TOYS”R”US DE MONTIGALÀ
La botiga de joguines Toys”R”Us de
Montigalà tancarà per sempre les seves
portes aquest mateix dissabte. Segons
ha avançat el TOT Badalona, Supermercats Bon Preu ocuparà les instal·lacions
actuals de la botiga de joguines.

UNA CAVALCADA DE REIS ACCIDENTADA
El recorregut de la cavalcada el passat
5 de gener donava començament 1 hora
després de l’arribada dels Reis a la platja badalonina, sense cap incident i pels
carrers habituals fins arribar a Francesc
Layret, on la carrossa del Rei Baltasar es
va espatllar, per segon any consecutiu.
Baltasar va optar, finalment, per acabar el
recorregut a peu amb la seva comitiva i
amb 34 minuts de retràs. Un fet criticat,

ja que la gent encara es recordava del
mateix incident de l’any passat.

DIVERSOS FERITS EN UNA BARALLA A L’AV. ALFONS XIII
Ahir, dijous 9 de gener per la tarda,
tenia lloc una baralla amb armes blanques davant un bar del C/Alfons XIII de
Badalona. Un vídeo que ha circulat per
les xarxes mostra com un cotxe xoca
volent contra el cristall de l’aparador del

bar. Els Mossos d’Esquadra es troben
investigant, juntament amb la Guàrdia
Urbana, els fets i també treballen per
identificar i detenir els assaltants. Les
primeres informacions apunten a una
venjança entre clans.

Del 10/01 al 16/01/2020

CULTURA 11

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

Gener marcat
per presentacions
de llibres a Badalona
Espai Betúlia programa 3 propostes diferents
L’any nou portarà a Badalona la presentació de tres novetats editorials durant
els pròxims dies. El dijous 16 de gener, a
les 19h, l’Espai Betúlia acollirà la presentació del llibre “La memòria de l’aigua”,
de Montse Barderi, guanyador del Premi
Prudenci Bertrana 2019. el maltractament,
la incomunicació i la discriminació a la
Catalunya més pobra, però també per la
capacitat de reconciliació i l’èpica de la
superació. Montse Barderi és escriptora, periodista i filòsofa, especialista en
estudis de gènere i autora d’una vintena
de llibres de literatura i de filosofia pràctica. La presentació anirà a càrrec de la
badalonina, i directora de l’Espai Betúlia,
Isabel Graña. D’altra banda, divendres 17
de gener, al mateix espai, tindrà lloc la
presentació del llibre “Cómo superar un

bollodrama”, de Paula Alcaide. El llibre,
editat per Egales editorial està organitzat
per Torne-m’hi. Col·lectiu lgtbiq+ de Badalona.La presentació començarà a les 19h.
Per últim, el dijous, 23 de gener, l’Espai
Betúlia serà també l’escenari, a les 19h, de
l’acte per presentar el llibre “Maduras”, de
la periodista badalonina, Joaquima Utrera.
La periodista, ha publicat varies biografies
de personatges vinculats a la política, el
sindicalisme i l’activisme social. Sobre
Maduras, ha escrit: « Maduras quiere ser
una mirada desenfadada a esa etapa en la
que se tiende a remarcar lo que se ha perdido. Que si el síndrome del nido vacío,
que si la menopausia, que si la matraca
de los tratamientos anti-edad… Para qué
seguir: ya conocéis la consabida retahíla.
Ni caso, nenas.»

El primer llibre que serà presentat a Badalona, aquest gener, serà “La memòria de l’aigua”

El cicle “Enjoy the silence”
amb el cantant Enric Montefusco
La música omplirà aquest hivern el teatre del Círcol

Aquest diumenge torna el cicle “Enjoy the silenci” al Círcol

S’estrena l’agenda cultural d’aquest 2020 a
Badalona amb el cicle “Enjoy the silence”
al teatre del Círcol. La primera proposta ens
arribarà amb el concert d’Enric Montefusco. Després d’una primera visita al Círcol,
aquest diumenge torna a pujar a l’escenari
badaloní per presentar el seu nou disc que
porta per nom “Diagonal”. En aquest nou
treball, qui va ser líder de Standstill continua explorant els mecanismes de la cançó.
Gravat amb els músics que l’acompanyen
des dels seus inicis com a solista, Montefusco segueix construint la seva obra sobre
els pilars de la poètica i la política, portant
un pas més enllà tant el component literari com el sociopolític. A més, amb el nom
d’una altra avinguda d’entrada i /o sortida
a Barcelona, situa “Diagonal” com el revers
de “Meridiana” el seu debut en solitari. El
concert d’Enric Montefusco serà aquest diumenge, 12 de gener, a les 19:30h, al Círcol.
Lluís Gavaldà actuarà durant el mes de
febrer. El cicle musical del Círcol seguirà
durant el mes de febrer amb l’actuació en
solitari del líder dels Pets, Lluís Gavaldà.
Serà el pròxim 16 de febrer, a les 19.30h.

“Cantem contra
el càncer” aquest
dissabte al vespre
a la Muba

Imatge del cantant badaloní, Edu Esteve

Gràcies a l’empenta del badaloní Edu Esteve, i amb l’ajuda d’un grapat de cantants,
molts d’ells de Badalona, aquest dissabte
s’ha programat un concert “contra el càncer”, a la ciutat. A partir de les 19h, a la seu
de la Muba, formació musical, s’ha programat una sèrie d’actuacions que comptaran
amb la presència del mateix Edu Esteve i
dels cantants Lüa, David Ros, Tamara Rasero, Carlok Keyz, Helena Ruiz i Jesús. El preu
de l’entrada serà de 5 euros, 1 euro anirà
per a la lluita contra el càncer. L’obertura de
portes serà a partir de les 19h.
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places lliures. L’Andorra i el Bilbao (9-7 de
balanç) lideren la cursa, amb una victòria
més que la Penya, mentre que el València,
el Burgos i el Gran Canària estan empatats
amb els verd-i-negres (tots quatre amb
8-8). La diferència de punts serà clau i ara

mateix la Penya té un -10. L’Andorra, que
acabarà la primera volta a la pista del BAXI
Manresa, té un +26 i el Bilbao, que visita
el Palau Blaugrana, té un -8. Una derrota
sobretot dels bascos, que també tenen una
diferència de punts negativa, aniria molt bé
a la Penya, que també haurà d’estar pendent
del que facin el San Pablo Burgos (+9), que
juga a la pista de l’Obradoiro, i l’Herbalife
Gran Canària (-18), que rep el Baskonia.
El València (+89), si perd amb el Joventut,
quedarà fora.

Resultats darrera jornada

Classificació

LA PRÈVIA 17a Jornada. Pavelló Font de Sant Lluís, diumenge 12 de gener a les 17h

El pas a la Copa es decideix a València

VALÈNCIA BASKET
Entrenador Jaume Ponsarnau

JOVENTUT

Entrenador: Carles Duran

SAM VAN ROSSOM

JORDAN LOYD
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ALBERTO ABALDE

BOJAN DUBLJEVIC MAURICE NDOUR

“Final” aquest diumenge a la Font de Sant Lluís
(17h). Al València Basket i a la Penya només
els val la victòria per poder ser a la Copa del
Rei i el matx serà decisiu per acabar de desllorigar quins seran els tres últims equips que
aniran a Màlaga per acompanyar el Madrid, el
Barça, el Casademont Saragossa, l’Iberostar
Tenerife i l’Unicaja, que ja estan classificats.
Els verd-i-negres, després de retrobar-se amb

NIKOS ZISIS

KLEMEN PREPELIC

ALEN OMIC

PERRIN BUFORD

LUKE HARANGODY

el triomf davant de l’UCAM Múrcia (104-93),
han aconseguit arribar vius a la darrera jornada, però totes les seves opcions passen per
guanyar a la difícil pista valenciana. Els de

Carles Duran, a més, no depenen exclusivament d’ells mateixos i a banda de guanyar el
seu partit hauran d’esperar també que punxin
alguns dels altres implicats.
Hi ha sis equips amb opcions i només tres

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

85-67
106-78
87-80
104-93
80-82
79-80
82-81
74-63
85-78

Propera jornada
UCAM Múrcia
Monbus Obradoiro
València Basket
Casademont S.
BAXI Manresa
Movistar Estu
Barça
Herbalife GC
Montakit Fuenla

-

Unicaja
San Pablo Burgos
Joventut
Iberostar Tenerife
Mba Andorra
Real Madrid
RETAbet Bilbao		
Kirolbet Baskonia
Coosur Betis

		 Equip

G

P

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

13
13
12
10
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
4
4
4
4

3
3
4
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
12
12
12
12

Real Madrid
Barça
Casademont S.
Iberostar Tenerife
Morabanc Andorra
Unicaja
RETAbet Bilbao
València Basket
San Pablo Burgos
Joventut
Herbalife GC
Kirolbet Baskonia
BAXI Manresa
Monbus Obradoiro
UCAM Múrcia
Coosur R. Betis
Montakit Fuenla
Movistar Estu
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Fre a la ratxa negativa
JOVENTUT

104

UCAM MÚRCIA

93

Buford (5), Zisis (14), Omic (27), Harangody (2), Dimitrijevic (5) ‑cinc inicial‑, López-Arostegui (6), Morgan
(4), Prepelic (31), Kanter (8), Ventura (-) i Zagars (2).

Eddie (34), Rafa Luz (8), Rojas (4), Booker (32),
Tumba (-) ‑cinc inicial‑, Townes (2), Larentzakis
(3), Cate (4), Hunt (2) i Sakota (4).

El Joventut va tombar l’UCAM Múrcia a
l’Olímpic en el primer partit del 2020 i va
trencar la ratxa negativa de quatre derrotes
seguides a l’ACB. Omic, MVP de la jornada
amb 27 punts, 7 rebots i 33 de valoració, i
Prepelic, que va fer 31 punts en només 20
minuts i 43 segons (rècord absolut a la lliga),
van liderar el triomf dels verd-i-negres, que
són molt més equip que un UCAM Múrcia
erràtic que va viure de les individualitats
d’Askia Booker (32 punts) i de l’aler-pivot Jarrell Eddie (34 i un increïble 10 de 14 triples).
Més enllà d’ells dos, però, ben poca cosa en
el conjunt de Sito Alonso, que acumula ja
vuit derrotes consecutives.
Per contra, Carles Duran té molt més arguments i la resta de l’equip va sumar en positiu, en un partit de clar tall ofensiu i amb
els dos equips molt encertats des de la llarga
distància (10/19 triples el Joventut i 15/32 el
Múrcia). Els verd-i-negres van saber sobre-

posar-se a un mal inici de partit, amb Booker
(9 punts) i Eddie (8) començant el seu recital
particular (4-17). Prepelic, suplent per arrossegar una lumbàlgia, va entrar en escena i
amb un triple va rubricar un parcial de 9-0
que va revifar els badalonins, que van sobreviure també gràcies a l’aportació de Morgan
i Zagars sortint des de la banqueta (20-24).
En el segon quart tres triples seguits van situar la Penya per davant (29-26) i amb Omic
posant en evidència el joc interior murcià
els badalonins van arribar a guanyar de 12
només començar la represa (58-46). La parella Booker-Eddie va fer tornar les angúnies
a l’Olímpic amb un parcial de 2-13 (60-59),
però els verd-i-negres no es van descentrar.
Van tancar el tercer quart amb un coixí de 7
punts (74-67) i ja no es van deixar sorprendre, en un darrer període on va ser fonamental la bona direcció de Zisis (14 punts i 6
assistències).

Omic, penjant-se del cèrcol. / David Grau

SUPERMANAGER

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES

iga?

T’apuntes a la ll

Equip del Diari Jor. 17 Jornada 16

manel14penya (Badalona)
275,20
1- Hannah, Huertas, Campazzo 1º Penyacrack2
2- Abalde, Prepelic, Booker, 2º Penyacrack1
manel14penya (Badalona)
265,60
Diez.
3º Troublemakers
smarti (Badalona)
261,20
......................................................................................................................
3- Mirotic, Trey, Musli,
Shengelia
21º DiarideBadalona
DiarideBadalona (Badalona)
232,40
El guanyador de la temporada
rebrà una pilota firmada pels
jugadors de la Penya!
LLIGA

Lliga (general)
1º La Familia
Isakovic (Sant Boi de Llobregat) 3.034,80
2º Troublemakers
smarti (Badalona)
3.019,80
3º Penyacrack4
manel14penya (Badalona)
3.004,00
......................................................................................................................
78º DiarideBadalona
DiarideBadalona (Badalona)
2.343,20
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Remuntada per començar el Top 16 amb bon peu
JOVENTUT

90

MORABANC ANDORRA

87

Buford (4), Prepelic (6), Zisis (19), Omic (16), Harangody (16) ‑cinc inicial‑, Dimitrijevic (11), Parra
(-), López-Arostegui (4), Morgan (12), Kanter (2) i
Ventura (-).

Sy (10), Massenat (3), Hannah (10), Todorovic (9),
Musli (7) ‑cinc inicial‑, Pérez (5), Llovet (4), Krampelj (-), Walker (26), Jelinek (7) i Senglin (6).

Estrena amb victòria al Top 16 d’una Penya
que a l’Eurocup s’està mostrant intractable
quan juga a l’Olímpic (sis triomfs en sis
partits). Els de Carles Duran van tombar
el Morabanc Andorra (90-87) en un partit
que va ser una autèntica muntanya russa i
que, com ja va passar davant del Múrcia,
va començar molt malament per als interessos verd-i-negres. En el primer quart
els badalonins van encaixar 32 punts i van

arribar a perdre de 16 (16-32), superats per
la pluja de triples andorrana (7/10). Això va
fer que la Penya anés gairebé tot el partit
a remolc, però una reacció espectacular en
l’esprint final va capgirar el desenllaç del
matx. Els de Carles Duran van protagonitzar
un demolidor darrer quart i a 31,6 segons
del final es van posar per primer cop per
davant (87-84), gràcies a un 2+1 de Conor
Morgan (un dels destacats amb 12 punts i

5 rebots). David Walker, el millor dels andorrans (26 punts), va dur la incertesa amb
una altra acció de bàsquet i tir lliure addicional (88-87), però Harangody, que també va
ser determinant en la remuntada (16 punts),
no va perdonar des de la línia de personal
(90-87). Restaven 8,6 segons i el Morabanc
Andorra va tenir el tir per forçar la pròrroga.
Afortunadament, però, l’exverd-i-negre Nacho Llovet, que poc abans havia fallat també
dos tirs lliures claus, tampoc no va encertar
sobre la botzina des dels 6m75.
En un mal dia de Prepelic (1/14 tirs de
camp), Alen Omic (16 punts, 11 rebots i
26 de valoració), Nikos Zisis (19 punts) i
Neno Dimitrijevic (11) van ser els altres
noms propis d’una victòria molt valuosa,
que ha de donar ales a l’equip de cara al
transcendental partit d’aquest diumenge a
València.

Resultats Top 16 - Grup H
Tofas Bursa - Unicaja

84-82

Joventut - Morabanc Andorra

90-87

Classificació
		 Equip

1
2
3
4

Joventut
Tofas Bursa
Unicaja
Morabanc Andorra

G

P

1
1
0
0

0
0
1
1

Dimarts vinent, Màlaga
Després de tombar l’Andorra, el següent
compromís al Top 16 serà dimarts vinent,
dia 14, a la pista de l’altre equip ACB del
grup, l’Unicaja de Màlaga (20.45h). En la
primera jornada els andalusos van caure
per dos punts a Turquia davant del Tofas
Bursa (84-82).

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

L’Eurocup no enganxa, la Penya sí
Després de sis jornades de competició
europea del Joventut ja es pot fer una
mica d’analisi del què està donant de
sí. Esportivament parlant millor impossible. S’han guanyat els sis partits
que s’han disputat i tots han estat amb
espectacle: triple de Prepelic de camp
a camp per guanyar al Brèscia, 2+1
final de Dimtrijevic per tombar el Darussafaka, pallissa de 20 punts a l’Olimpija Lubijana, exhibició a l’Unics de 17

punts o remuntada de 16 punts al MoraBanc. Perquè la gent no va a l’Olímpic
doncs? L’horari sembla que no ajuda
entre setmana i, potser, alguns rivals
tampoc. Cap partit ha arribat a tres mil
espectadors. La millor entrada 2.860
contra Unics. La pitjor 2.462 contra el
Nanterre. Cal una reflexió per veure perquè l’afició no va a l’Olímpic. Que hauria
passat si no s’haguessin guanyat els sis
partits?
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LA PRÈVIA 2a Eliminatòria de Copa. Estadi Municipal de Badalona. Dissabte 11 de gener. 19 h (DAZN)

Una copa més, Badalona

CF BADALONA
Categoria 2a divisió B.
Classificació 16è 20 punts
Partits G 5 E 5 P 9.
Entrenador Manolo González.

Demà, a partir de les 19 hores, Badalona serà de primera divisió. La ciutat del
bàsquet es posarà a l’aparador del futbol
estatal gràcies al partit de la segona eliminatòria de copa que el seu equip disputarà
contra el Getafe, un rival que, tot i que no
és un dels grans de primera, ha despertat
molta expectació a la ciutat. S’espera que
les 4.170 localitats de l’Estadi Municipal
tornin a omplir-se, com el dia que es va estrenar, aviat farà tres anys. La instal·lació,
moderna i funcional, no ha estat encara
inaugurada, però ha servit perquè l’equip
que porta el nom d’una localitat de 220.000
habitants pugui acollir esdeveniments com
el d’avui.
En l’àmbit estrictament esportiu, el CF
Badalona arriba en el millor moment de
la temporada, després de sortir de la zona
de descens directe a la lliga, gràcies a
tres victòries i dos empats en les últimes
cinc jornades, i amb el record encara viu
de la primera eliminatòria de copa, contra
l’Oviedo. El 3-1 aconseguit davant el conjunt asturià, el passat 18 de desembre, no
ha marxat encara de la retina dels fidels aficionats badalonistes que aquell dia, coincidint amb tot un clàssic Barça-Madrid,
van veure el seu equip superar un rival de
superior categoria.

GETAFE
Categoria 1a divisió.
Classificació 7è 30 punts
Partits G 8 E 6 P 5.
Entrenador José Bordalàs.

Avui el repte és significativament superior.
Al davant hi haurà el Getafe, el setè classificat de primera divisió, que acaba de completar la millor primera volta des que juga
en la màxima categoria del futbol estatal i
que fa poc ocupava llocs de Champions.
Un equip, el madrileny, que es prepara per
jugar els setzens de final de l’Europa League davant l’Ajax. “És un partit que ha de
motivar tothom i que es pot guanyar. L’any
passat, amb l’Ebro, vam demostrar que és
possible quan, en una eliminatòria a doble partit, vam estar a punt d’eliminar tot
un València”, considera Manolo González.
“A un partit, jugant a casa, si l’afició ens
dóna suport, és possible passar l’eliminatòria”, assegura també. Preguntat sobre si
el fet d’haver d’afrontar tres partits en nou
dies pot afectar l’equip, l’entrenador escapulat és clar: “El millor entrenament és un
partit. No hi ha millor manera de treballar
que afrontant un partit contra el Getafe.
Crec que serà positiu i que estem preparats. L’equip està força bé en l’aspecte físic
i mental, en el punt que volíem quan vam
arribar.” Per altra banda, Manolo González,
no dubta a demanar el suport de l’afició
escapulada aquest dissabte: “Si notem la
gent a prop nostre, empenyent, donarem
molt més encara. L’equip donarà la cara,

Marc Carbó, Robusté, Cris Montes, Robert Simón i Morales / Foto: Eloy Molina.

Manolo González
“A un partit, jugant
a casa, si l’afició
ens dóna suport,
és possible passar
l’eliminatòria”

“Estem preparats.
L’equip està força bé
en l’aspecte físic i
mental, en el punt que
volíem”

estem preparats per competir.”
En l’altra banqueta seurà Pepe Bordalàs, un
tècnic que s’ha guanyat una bona reputació
a primera divisió amb el Getafe, però que té
un llarg passat a segona i segona B. De fet,

es va enfrontar vuit vegades al Badalona
quan seia a la banqueta del Benidorm, amb
un balanç de quatre victòries, dos empats
i dues derrotes. Com continuarà aquesta
estadística?
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Cris Montes: “Només pels gols que vaig marcar a
l’Oviedo ha valgut la pena venir al Badalona”
Cris Montes, l’heroi de la primera eliminatòria de copa, l’autor de dos dels tres
gols que van tombar l’Oviedo, serà un dels
principals arguments de l’atac del CF Badalona en l’històric partit d’aquest dissabte, contra el Getafe. Per això hem volgut
conversar amb ell.

gut la pena venir al Badalona?
- [Riu] Crec que sí. Va ser especial, sóc
asturià, he estat molts anys a l’Sporting i
eliminar a l’Oviedo sempre és una alegria.
- El gol és, precisament, l’assignatura pendent aquesta temporada
del Badalona. Cal fitxar en el mercat
d’hivern per solucionar aquest problema?
- No ho sé. Sempre va molt bé la gent que
arriba de nou per aportar. És cert, tenim un
compte pendent amb el gol, però de mica
en mica l’anem solucionant i, a més, en
defensa estem molt bé.

- Es pot guanyar al Getafe?
- Per descomptat, tenim possibilitats. Són
un equip de primera divisió, però nosaltres
estem molt motivats i tenim moltes ganes
que arribi dissabte.
- Es prenen el partit com un premi,
com una manera de posar-se en
l’aparador?
- Una mica sí. Passar la primera eliminatòria, a més de donar-nos molta confiança,
ha estat un premi. Per altra banda, ens prenem l’eliminatòria molt seriosament perquè ens enfrontarem a un equip de primera
divisió i, si passem, tindrem l’oportunitat
de jugar, un altre cop a l’Estadi, contra un
altre primera.
- El partit contra el Getafe ajorna el
duel de lliga contra el Barça B fins dimecres que ve i diumenge 19, reben
a l’Andorra. El pitjor d’aquesta eliminatòria és que pot passar factura a
la lliga?
- Esperem que no sigui així, perquè ara

Foto: Eloy Molina

mateix estem molt bé. Molt confiats, amb
ganes de tot. Passi el que passi dissabte,
estarem molt concentrats en la lliga, que
és la competició més important.
- Després dels dos gols que li va fer
a l’Oviedo en la primera eliminatòria,
sent que és una mica més responsa-

ble que els seus companys de poder
jugar el partit de dissabte?
- No, no pas... Tot l’equip va estar genial
contra l’Oviedo: des del porter fins a l’últim
suplent.
- Vostè es va formar a l’Sporting.
Només per aquests dos gols li ha val-

- Ha participat en gairebé tots els
partits d’aquesta temporada, però en
l’últim mes sempre com a titular. Sent
que ara és més important en l’equip?
- Sí que em sento important. Però també
abans, quan jugava menys. Confio molt en
mi mateix, em sento important tant si jugo
com si no.
- Pertany a l’Omonia Nicòsia. Li agradaria tornar? Hi ha opcions que segueixi a Badalona?
- Depèn d’ells, tinc tres anys més de contracte. Veurem què passa. Jo estaria encantat de seguir, estic molt content a Badalona, però la decisió final la té l’Omonia
Nicòsia.
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Els Betulians posaran color al partit
L’Estadi presentarà una de les millors entrades de la seva història
La zona on s’ubica la Penya Betulians, darrere la porteria de mar, serà, com sempre,
la més sorollosa i animada de l’Estadi en
el Badalona-Getafe de dissabte. Aquest
grup de fidels aficionats escapulats, fundat fa 18 anys, té previst rebre l’equip de
Manolo González d’una manera especial,
tenint en compte la transcendència del
partit i l’interès que ha despertat. “Hi haurà
confeti i molt de color, també alguns artefactes de so per als més petits”, explica
Cristian Miguel, el president de la penya a
aquest diari. De fet, fins a l’últim moment,
en una decisió conjunta amb la directiva,
no decidiran quina serà exactament la rebuda al conjunt escapulat. “Sempre hem
estat al costat de l’equip, també en els
mals moments. Ara, després de sortir del
descens directe, el nostre estat d’ànim és
el millor des que va començar la temporada”, comenta també Miguel. La comunió
entre els Betulians i la plantilla escapulada és total, especialment ara que Manolo
González torna a seure a la banqueta del
Badalona. “És un paio molt agraït amb no-

saltres”, sentència.
En el moment de tancar aquesta edició,
dijous 9 de gener, s’havien venut un miler d’entrades a les oficines del club, una
xifra que, tenint en compte que els socis
no paguen i que dissabte estaran obertes
les taquilles, convida a pensar que l’Estadi Municipal registrarà una de les millors
entrades de la seva curta història. Si no
s’arriba al ple de les poc més de 4.000 localitats, gairebé.

Cristian Miguel: “Hi
haurà confeti i molt de
color a la sortida de
l’equip”
El dijous s’havien venut
un miler d’entrades a les
oficines del club

Foto: Eloy Molina

Arriben Joel Lasso i Dani Del Moral
Un devanter i un
jugador de banda,
els primers reforços
El Badalona ha començat a moure’s en
el mercat d’hivern i ja ha fet les dues
primeres incorporacions. Si la setmana
passada arribava, com a cedit, procedent
del Nàstic de Tarragona, el davanter Joel
Lasso, aquesta ha estat l’extrem Dani Del
Moral, de l’Atlético Sanluqueño, la novetat en l’equip escapulat. Lasso, de 21
anys (28/06/1998) portarà el dorsal 14,
ocuparà fitxa sub-23 i reforçarà l’atac. Es
tracta d’un futbolista de bon peu i amb
una excel·lent condició física. Diumenge

Joel Lasso. / Foto: Eloy Molina

passat va anar convocat a Llagostera però
no va jugar. Pel que fa a Dani Del Moral, és un jugador de banda, amb bona

arribada a l’àrea, que va ser company de
Pelón durant uns quants anys. Nascut fa
24 anys (24/11/1995) a Sanlúcar de Ba-

Dani Del Moral. / Foto: Eloy Molina

rrameda, lluïrà el 16 i aquesta setmana
ja s’ha entrenat a les ordres de Manolo
González.
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LA PRÈVIA 20a Jornada. Estadi Johan Cruyff. Dimecres, 15 de gener. 19 h (Barça TV)

Prova de nivell al Johan Cruyff

BARCELONA B

CF BADALONA

POSICIÓ 5è
10 Partits a casa G 6 E 4 P 0
Gols a casa Marcats 20 Rebuts 9
Entrenador Xavier Garcia Pimienta.

POSICIÓ 16è
10 Partits a fora G 2 E 3 P 5
Gols a fora Marcats 6 Rebuts 12
Entrenador Manolo González.
Foto: Eloy Molina.

Quatre dies després de la festa de la
copa que viurà dissabte a l’Estadi, contra el Getafe, el Badalona començarà la
segona volta de la lliga. I serà amb una
visita de màxima dificultat: l’equip escapulat jugarà, per primera vegada, a
l’Estadi Johan Cruyff, contra el Barça B.
Serà el segon dels tres partits que haurà
d’afrontar en nou dies, una prova de nivell que servirà per confirmar si el bon
moment a la lliga es manté. Cinc partits

consecutius sense perdre, dos empats i
tres victòries, durant el mes de desembre de 2019 i l’inici del gener de 2020,
han situat el conjunt de Manolo González
en la setzena posició, fora dels llocs de
descens, per tancar la primera volta. En
aquestes cinc últimes jornades, a més,
el Badalona ha marcat quatre gols i n’ha
rebut només un.
Dimecres, però, al davant hi haurà un
rival molt difícil, que va obrir la ferida

del desastrós començament de temporada escapulat amb una victòria (0-2) a
l’Estadi, en la primera jornada de lliga.
Després, el Barça B de Francesc Xavier
Garcia Pimienta no ha perdut cap dels
deu partits que ha disputat com a local
i ha acabat la primera part del campionat
en la cinquena posició, amb 32 punts i
només tres derrotes. Un repte de primera
magnitud, doncs, per al Badalona que,
quatre dies més tard, rebà l’Andorra, un

LLAGOSTERA - BADALONA

Classificació

Resultats Jornada 19

0

0

Llagostera: Marcos, Aimar, Lucas Viale, Sascha, Maymau, David García, Eric (Crespo, 63’),
Diego, Santi Magallán (Kuku, 83’), Noel i Nahuel
(Dalmau, 73’).
Badalona: Morales; Robusté, Pelón, Moyano;
Robert Simón, Marc Carbó, Toni Jou (Chema
Moreno, 59’), Valentín; Abel Suárez (Adri Díaz,
89’), Cris Montes (Hugo Esteban, 78’); Máyor.
Àrbitre: Miguel Garcia Aceña (comitè de València). T.G: Lucas Viale i David Garcia.

		Equip

PTS

GF

GC

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

35
34
34
33
32
30
30
29

26
28
26
32
27
19
26
22

15
15
18
22
18
15
23
21

28
25
25

21
21
15

19
18
12

Sabadell
Castelló
Andorra
Espanyol B
Barcelona B
Lleida
Cornellà
Vila-real B

9. Llagostera
10. La Nucía
11. Olot

12. Ebro
13. At. Llevant
14. València-Mestalla
15. Ejea
16. Badalona
17. Gimnàstic
18. Hércules
19. Prat
20. Oriola

24
24
21
21
20
18
17
14
13

18
18
21
23
12
22
22
14
16

19
24
21
25
20
29
27
31
37

Llagostera 0 - Badalona 0
Vila-real B 2 - Sabadell 0
Hércules 2 - Ejea 0
Lleida 1 - Castelló 0

El partit contra el Barça
B serà el segon dels tres
que el Badalona haurà
de jugar en nou dies
altre equip de la zona alta. Xiularà l’àrbitre de Tenerife David Jesús Pinto Herrera.
Propera Jornada
Barcelona B - Badalona
At. Llevant - Vila-real B
Andorra - Espanyol B
Hércules - Prat

Barcelona B 2 - Espanyol B 0

Castelló - Sabadell

Oriola 2 - Gimnàstic 2

Cornellà - La Nucía

At. Llevant 2 - Prat 0
Andorra 1 - Olot 0
Ebro 2 - La Nucía 1
Cornellà 1 - València-Mestalla 0

Lleida - València-Mestalla
Ebro - Olot
Oriola - Ejea
Llagostera - Gimnàstic
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El carbó arriba
massa d’hora (0-1)
El Seagull cau davant l’Alavés en la primera jornada de l’any
L’ Alavés es va emportar els tres punts de
Badalona i va negar les ‘gavines’ la possibilitat d’escalar una posició a la taula.
El matx va arrencar tan fred pel Seagull com
la baixa temperatura que reflectia el termòmetre a Badalona. En la primera acció basca, la capitana de l’Alavés, Mery, va aprofitar l’oportunitat per avançar el seu equip.
Una acció individual per banda dreta que va
enfonsar la pilota al fons de la xarxa. Un cop
massa matiner que no es va traduïr en una
resposta local. En cap moment.
Irina i Pilar Garrote van intentar durant els
primers 45 minuts generar accions d’atac
però cap ni una superava la frontal de l’àrea.
Tímides arribades a ambdues porteries en
un primer temps molt físic i amb l’Alavés
dominant el mig del camp. Per la seva banda, les ‘gavines’ van estar més aviat espesses i amb la mínima desavantatge al marcador com a millor consol per reaccionar al
segon temps.
I així ha succeït. L’entrada al terreny de joc

de Kuwa i Ali va despertar les badalonines.
Amb Esther Solà molt activa per banda dreta, les accions de perill es van començar a
construir una darrera altra. Pilar va perdonar
l’empat al minut 50 amb una rematada de
cap per sobre el travesser i posteriorment va
tenir idèntiques oportunitats per anivellar el
marcador. Kuwa i Irina també van perdonatr
l’empat, davant un Alavés esperant la seva
oportunitat a la contra.
«Ja sabíem que no seria fàcil guanyar. Durant la primera part, les forces han estat
equilibrades i a la segona meitat hem tingut
possessió de la pilota, sense patir en defensa. Marxen tres punts de casa i això fa mal,
però contra aquests rivals pot ocórrer», va
valorar l’entrenadora del Seagull, Ana Junyent.
La tècnica badalonina considera que
«l’equip ha merescut l’empat però el futbol
és just a final de temporada». El «regust
amarg» de la derrota no consola l’entrenadora blava.

Foto: M.E

Amb aquesta derrota el Seagull segueix en
vuitena posició de la taula amb 22 punts.

Diumenge a les 12h, l’Oviedo Moderno visita l’Estadi.

FUTBOL COMARCAL
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Entrevista CF Sistrells: “La satisfacció dels pares
dels jugadors i el bon ambient és una gran alegria”
Una nova Junta Directiva ha arribat al Municipal de Can Cabanyes
De gaudir dels seus nens des de la grada a
formar part de la Junta Directiva i la Presidència del CF Sistrells. Aquest ha estat el
salt de Juan Navarro, David Torres i Rafael
Senarega fa poc més de mig any. Sense cap
mena d’experiència en un club de futbol, la
nova tripleta atacant als despatxos de Can
Cabanyes va acceptar el repte de dirigir el

Club, envoltats d’un grup de persones amb
empenta i amb molt a oferir. El Diari de Badalona parla amb la seva nova directiva per
conèixer els primers mesos de feina.

jecte, amb uns plantejaments, però no
esperàvem que nosaltres fóssim la candidatura guanyadora. De fet, vam ser l’única
candidatura que es va presentar.

La vostra idea fa un any ja era ser president del Sistrells?
No, ni de bon tros. Vam presentar un pro-

Amb quines prioritats vau arribar al
Club?
Volíem que fos un Sistrells molt unit, que
tots els membres que integren l’entitat
s’identifiqués amb l’equip del seu barri. I
això s’havia d’ aconseguir amb moltes activitats dirigides als nens, més enllà de l’escala esportiva que es veu a la gespa.

Foto: Sistrells

Què ha sorprès més de la vostra primera experiència com a nova Junta?
Hi ha molta feina a fer. Des del contacte
constant amb la federació, el contacte amb
els pares, gestions de secretaria, començar
una nova etapa…Formar part d’un club de
futbol és feina. Aquest curs, per exemple,
tenim escola, més nens i en aquesta dinàmica hem de mantenir.

Estem parlant d’un cicle de transició
per part vostra?
La nova Junta es troba molt contenta i
il·lusionada amb aquest nou projecte i, de
moment, no té data de caducitat. Tenim un
mandat de sis anys i d’ací a aquest temps ja
veurem. Hem començat ara. Volem fer un
gran Sistrells a llarg termini.
No teniu Amateur aquest curs.
La pròxima temporada el volem recuperar.
Els jugadors juvenils voldrien continuar
a Can Cabanyes i esperem que hi tingui
cabuda. Tot depèn d’altres factors (horaris
entrenaments, pressupost, equip…).
Què destaqueu d’aquests primers mesos de feina?
Els pares. És la part més positiva que un
Club pot tenir. Que els familiars dels jugadors et transmetin la bona feina que s’està
fent i et felicitin. S’ha de mantenir aquesta
línia de treball.
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Catalunya es penja dos ors i dos argents
en els Campionats d’ Espanya
Fins a 9 jugadors de la Penya i 8 jugadores del Sant Adrià, entre els equips catalans
Domingo en categoria infantil, i Deva Bermejo, Sandra Chisom, Davinia Angel i Ariadna
Talaverón en categoria Cadet. L’equip Infantil
va superar el combinat de la capital a la final
(45-53) i les Cadets l’equip andalús (74-62).

Foto: FCBQ

El verd-i-negre i la senyera sempre han anat
molt de la mà quan d’un Campionat d’Espanya de seleccions es tracta. Enguany, la selecció Catalana Infantil i Cadet va convocar fins
a nou jugadors del planter del Joventut per a
la disputa del torneig estatal que s’ha disputat a Huelva. Miquel Llompart, Max Gaspà,
Eduard Coll van ser els representants infantils badalonins i Jordi Rodríguez, Gerard Prat,

Gerard Bosch, Omar Thiam, Dylan Faustin i
Isaac Nogués pel que fa al combinat cadet.
Tant els petits com els grans van tornar a demostrar el gran estat de forma i la bona salut
que atresora l’escola de formació catalana.
Ambdues seleccions es van classificar per a
la gran final, on s’enfrontaven a Andalusia i
Madrid, respectivament. Dos dels combinats
que, històricament, més han fet suar Cata-

lunya en un campionat nacional. El combinat
Infantil va caure de 10 punts contra el conjunt amfitrió (58-68) i els cadets van lluitar
de valent contra Madrid (62-55). Per la seva
part, les dues seleccions femenines es van
penjar la medalla d’or, amb una representació lila destacada. Fins a vuit jugadores de
l’Snatt’s Sant Adrià hi eren present: Miriam
Vilafranca, Laia Oliva, Jana Nogués i Adriana

Els ‘dimonis’ contra el líder
D’altra banda, aquest cap de setmana torna la
competició domèstica tant a Lliga EBA com a
Copa Catalunya. El duel destacat de la jornada és la visita (dissabte, 19h) del Badalonès
a la pista del líder del grup C-B. El Tarragona
ha perdut únicament dos partits aquesta temporada i els de Xavi Riera tenen l’oportunitat
de mantenir-se ferms al grup capdavanter de
la lliga. L’Ademar de Lluís García arrenca el
nou any a la Plana davant l’Arenys (diumenge, 18:15h), rival directe a la taula.
Círcol - Santa Coloma (dissabte, 17:45h) i
Lluïsos de Gràcia - Sant Josep (diumenge,
17:45h) són els enfrontaments badalonins a
Copa Catalunya. A Primera femenina, l’any
2020 s’enceta amb el derbi badaloní Sant
Andreu Natzaret - Joventut Femení (dissabte,
19:30h).
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La LNFA dona el tret
de sortida amb la visita
de Rivas Osos a Pomar
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La Cursa
Sant Silvestre
en imatges

Dracs en aquest campionat de lliga
LNFA; “és un equip que ha fitxat
molt bé, però nosaltres partim com
a favorits”. Sobre els rivals més
perillosos d’aquesta temporada,
Calatayud ho té clar: “En la nostra
conferència, Pioners pot presentar
molta batalla. De cara a la fase final
i mirant l’altra conferència, Black
Demons manté la base de l’any
passat, incorporant a bons jugadors
nacionals”
Foto: Flash Bdn

Després d’haver sumat la Copa Catalana i la Copa d’Espanya a les seves vitrines, els Badalona Dracs debuten aquest diumenge, a la LNFA
contra Rivas Osos, en partit que es
disputarà al camp de Pomar a partir
de les 12:30.
Conjuntant l’equip
El head coach de l’equip negre-i-plata, Òscar Calatayud, ens explica que
l’equip es troba en procés de conjunció; “Els jugadors estrangers acaben
d’aterrar, i encara s’han d’adaptar
a un nou país i a noves formes de

treballar”. En aquest sentit, aquesta
mateixa setmana hem conegut el
nom de la darrera incorporació, el
jugador ofensiu, Mathias Stookamp.
El primer objectiu en ment per a
l’entrenador de l’equip badaloní és
“arribar a la fase més important de la
temporada amb l’equip ben conjuntat per poder afrontar els reptes de la
competició, tant en l’àmbit nacional
com a Europa”.
Primer rival Osos, compte amb
Black Demons
Rivas Osos serà el primer rival dels

Europa, el gran repte
Partint de la base que els Badalona Dracs són els clars favorits per
tornar a guanyar la lliga nacional,
el gran repte serà la competició
europea. Aquesta arribarà en el mes
d’abril, amb una eliminatòria a partit únic a França contra els Thonon
Black Phanters. Calatayud insisteix
en la importància de l’adaptació de
l’equip: “Europa ha de ser el nostre gran repte, però dependrà molt
d’haver pogut conjuntar tot l’equip.
El de França serà un partit contra un
rival molt dur, i qui perdi marxarà
cap a casa”

Fotos: Flash Bdn

Els alevins del CN Badalona
competeixen al Trofeu DS,
amb un bronze d’Izan Sànchez
El passat divendres 3 de gener,
6 nedadors alevins del Club Natació Badalona van participar en
el Trofeu DS Nedador Complet
de Reis, organitzat per la Federació Catalana de Natació a les

instal·lacions del Club Natació
Barcelona.
Els nedadors, Izan Sánchez, Albert Pedret, Karim Ramhnlade,
Eric Pedret, Adrian Molina i Òscar
Altemir, van nedar 100 m de cada

estil, per tal de classificar-se per a
les finals de 100 m estils.
Izan Sánchez va aconseguir la
medalla de bronze a la final, i
l’Eric Pedret va ser el 6è classificat a la final C.

Del 10/01 al 16/01/2020

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com
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