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Solidaritat 
envers 
adversitat

Aprovada una 
Declaració 
Institucional per 
reparar el Pont 
del Petroli        3

Els badalonins han sumat forces 
per col·laborar amb la neteja de les 
platges malmeses pel temporal

Foto: Flash BDN
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En la primera sessió plenària del 
2020 que es va celebrar el passat 
dimarts, 28 de gener, a l’Ajuntament 
de Badalona vam veure, finalment, 
una mica més clar el futur del Pont 
del Petroli, a més de les actuacions 
que ja s’estan fent per tota la ciutat 
per resoldre els problemes que el 
temporal Glòria va causar. L’alcalde 
accidental, en absència d’Àlex Pastor 
que es troba retirat temporalment per 
problemes de salut, Rubén Guijarro, 
va anunciar que quedava aprovada 
una Declaració Institucional per fer 
efectiva la reparació del símbol de 
Badalona.

Ha ocupat portades, titulars i ha 
estat el motiu de centenars d’ar-
ticles als mitjans de comunicació 
durant dies. Glòria va passar la 
setmana passada per Badalona 
arrasant la major part de la ciutat, 
impossibilitant fins aquests dies 
una reconstrucció dels carrers ba-
dalonins, ja que la forta pluja i el 
vent no van donar treva en aquells 
3 dies.
L’Ajuntament de Badalona, per la 
seva part, ja va anunciar la set-
mana passada que faria front a 
les reparacions de les destrosses 
provocades pel pas del temporal 
amb un Decret d’Emergència que 
permetrà disposar dels recursos 
econòmics i agilitar els tràmits 
necessaris. Tot i això, la ciutada-
nia veia urgent des de fa dies co-

L’Ajuntament elabora una Declaració Institucional 
per fer efectiva la reparació del Pont del Petroli

La ciutadania crea una petició a 
change.org per netejar Badalona

mençar les tasques de recuperació 
de les diferents zones afectades.
Per aquest motiu, un pare del 
col·legi Badalonès, l’Oscar Mozo, 
va trobar en la plataforma change.
org un espai per poder començar 
la iniciativa de netejar la ciutat, 
sobretot el litoral, i facilitar les 
tasques als serveis municipals. 
“Me gustaría hacer un llamamien-
to a la ciudadanía de Badalona, 
para encontrarnos tod@s el sába-
do y domingo a las 10.00 horas a 
lo largo de todo el paseo marítimo 
(des del puerto hasta casi tocando 
con Montgat), cada uno con los 
recursos que tenga (cubos, palas, 
lo que sea) y hacerlo en família 
para devolver la arena allá don-
de debe estar y reconstruir entre 
todos ese espacio que tanto apre-

ciamos.”
La petició va aconseguir 200 sig-
nants en menys d’1 dia i l’Oscar 
va animar a tothom a compartir 
la petició a través de les xarxes 
socials per aconseguir més par-
ticipants.
El resultat va estar centenars de 
badalonins i badalonines que 
el passat cap de setmana es van 
reunir i van sortir en brigades 
ciutadanes a netejar les platges 
de Badalona: recollint plàstics, 
amuntegant les deixalles i escom-
braries i netejant la sorra.
Una iniciativa, per tant, que va 
demostrar un cop més el que pot 
arribar a fer la col·laboració ciu-
tadana i que demostra la solida-
ritat de Badalona davant episodis 
d’aquest tipus.

Davant les múltiples afectacions 
causades pel temporal Glòria, l’Ajun-
tament de Badalona ha elaborat, per 
altra banda, un Decret d’Emergència 
que permet al consistori disposar 
dels recursos econòmics i agilitar 
els tràmits necessaris per resoldre 
la situació. Aquest decret empara 
l’adopció i aplicació de mesures ex-
cepcionals per prevenir les situacions 
de risc per a persones i béns i reparar 
els danys que el temporal ha produït 
al seu pas per la ciutat.
L’Ajuntament de Badalona ha xifrat en 
més de 7 milions d’euros els danys 
causats pel temporal Gloria a la ciutat.

Del 31/01 al 06/02/2020

El Ple de l’Ajuntament de Badalona 
també va aprovar una moció per 
a la instal·lació de llambordins o 
plaques Stolpersteine en record 
a les persones de Badalona de-
portades als camps de concentra-
ció nazis. La moció, presentada 
per ERC, insta a l’Ajuntament, en 
col·laboració amb les entitats de 
la memòria històrica i les persones 
que han investigat el tema, que ac-
tualitzi, elabori i publiqui un cens 
definitiu de les persones de Bada-
lona deportades als camps nazis. 
A més, proposa al consistori que 
instal·li els llambordins “Stolpers-
teine” en record de les persones 
de Badalona deportades als camps 
de concentració nazis. També  que 
l’Ajuntament de Badalona s’acu-
lli al programa «Europa amb els 
ciutadans 2014- 2020», que con-
templa, en el seu capítol 5.6.1, el 

S’instal·laran plaques 
record dels badalonins 
deportats a camps de 
concentració 

finançament de projectes que rea-
litzen activitats de reflexió sobre 
les causes i les conseqüències 
dels règims totalitaris en la història 
europea moderna i reten homenat-
ge a les víctimes dels seus crims. 
El text d’aquesta moció insta també 
a l’Ajuntament que promogui ac-
tivitats de sensibilització entre les 
escoles, instituts i entitats de lleure 
per recordar-los i educar-los en 
el respecte a la vida i el rebuig a 
qualsevol ideologia totalitària. Per 
últim, vol traslladar els presents 
acords al Memorial Democràtic, 
a la Federació Catalana de Muni-
cipis, a l’Associació Catalana de 
Municipis, a l’Amical Mauthau-
sen, a l’Amical Ravensburg, així 
com a totes aquelles associacions 
compromeses en la reivindicació i 
dignificació de les víctimes de la 
barbàrie nazi i feixista.

Foto: Flash BDN
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El Grupo Osborne visita la fàbrica 
de Badalona pel seu 150 aniversari

El Consell d’Administració del Grup Os-
borne i el seu President van visitar el pas-
sat dimarts la seva fàbrica d’Anís del mono 
amb motiu del 150 aniversari. La jornada 
va començar a primera hora en el Museu 
de Badalona, on els assistents han pogut 

conèixer el patrimoni històric de la ciutat. 
Allà van ser  rebuts per Margarida Abras, 
Directora del Museu, que va fer de guia al 
llarg de tot el recorregut expositiu.
En finalitzar la visita als jaciments ar-
queològics, els convidats van visitar la 

Les escoles 
de Badalona 
celebren el Dia 
Escolar de la No 
Violència i la Pau
Ahir dijous es va presentar a la sala d’actes 
del Centre Cívic La Salut (avinguda del Mar-
quès de Sant Mori, s/n), en el marc de la ce-
lebració del Dia Escolar de la No Violència i 
la Pau (DENIP), el Manifest i els Cartells per 
la Pau. L’acte, organitzat pel Centre de Recur-
sos Pedagògics del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya i pel Servei 
d’Educació de l’Ajuntament de Badalona, va 
comptar amb la participació dels nois i noies 
de cinquè de primària de les escoles Betúlia, 
Joan Llongueras, Lola Anglada, López To-
rrejón, Miguel Hernández, Rafael Casanova, 
Santíssima Trinitat i Ventós Mir.
El Manifest i els Cartells per la Pau recullen 
idees i propostes gràfiques fetes pels nois i 
noies d’aquestes escoles que tenen com a 
eix vertebrador el treball per la pau; una pau 
entesa en el sentit més ampli d’educació per 
a la convivència: l’amistat, la responsabilitat, 
la solidaritat, la cooperació, o l’atenció a les 
diversitats.

Durant l’acte, representants del Consell dels 
Infants de Badalona van explicar el projecte 
“WHY”, de defensa dels drets dels infants 
que pateixen les causes de la guerra arreu del 
món. A continuació es va llegir el Manifest 
del DENIP 2020, que recull les idees i pro-
postes que han expressat els infants d’aques-
tes escoles i es mostraran alguns del Cartells 
per la Pau. També va haver-hi l’actuació de 
Bufaplanetes amb l’espectacle Històries i 
cançons per la Pau, que va fer pensar a través 
de contes, músiques i cançons sobre el tema 
de la no violència i la Pau arreu del món. L’ac-
te va finalitzar a les 12 hores amb el Swing 
per la Pau.
Els alumnes de les escoles de Badalona cele-
bren així el Dia Escolar de la No Violència i la 
Pau coincidint amb la data en què es recorda 
l’aniversari de la mort del pensador i líder de 
la independència de l’Índia Mohandas Ka-
ramchand Gandhi, el 30 de gener de 1948, 
ara fa 72 anys.

interessant exposició dedicada a Anís del 
Mico, comissariada per Francisca García 
Almagro, Cap del Departament de Difu-
sió en Museu de Badalona i en la qual es 
poden veure els orígens de la companyia 
fundada per Vicente Bosch en 1870. Una 

important selecció d’etiquetes, ampolles, 
documents històrics i altres elements vin-
culats amb el passat, present i futur de la 
marca s’exhibeixen de manera didàctica i 
molt amena.
Una vegada acabat la visita, el President 
del Grup Osborne va fer lliurament de di-
versos exemplars del llibre editat recent-
ment sobre la història de la companyia, 
perquè s’incorporin als fons de la biblio-
teca municipal i altres institucions de la 
ciutat de Badalona.
Posteriorment i dins de les activitats com-
memoratives de l’aniversari d’Anís del 
Mono, s’ha celebrat també una jornada de 
convivència entre els membres de la famí-
lia Osborne, President, CEO i Consellers, 
al costat dels treballadors de la destil·leria. 
Aquestes i altres iniciatives destinades 
a diferents col·lectius com són els estu-
diants d’escoles d’hostaleria i turisme, ci-
cles formatius vinculats a la gastronomia, 
visites de clients o viatges de premsa, se 
succeiran al llarg de tot l’any per a donar 
a conèixer la història de la destil·leria més 
reconeguda de Badalona i a l’Anís més 
venut a Espanya.

Del 31/01 al 06/02/2020
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Badalona, un any més 
capital de la màgia
Ahir dijous, 30 de gener, a les 11 hores, a 
l’escenari del Teatre Zorrilla es va presen-
tar el 20è Festival Internacional de Màgia – 
XX Memorial Li-Chang. L’acte va comptar 
amb la presència de la regidora de l’Àrea 
de Cultura, Helena Bayo, del director artís-
tic del Festival, Enric Magoo, i del gerent 
de Badalona Cultura, Eduard Pericas.
El Festival començarà dissabte, 1 de fe-
brer, al Centre Comercial Màgic (carrer de 
la Concòrdia, 1), amb la quarta edició de la 

Trobada de Mags de Catalunya.
En el decurs de la roda de premsa de pre-
sentació d’aquesta nova edició del Festival 
es va donar a conèixer el nom del guan-
yador de la Menció Honorífica dins del 
Memorial Li-Chang, que anualment es 
concedeix a una personalitat o empresa del 
món de la màgia. El premi vol reconèixer la 
carrera artística o trajectòria professional i 
es lliurarà durant la Gala Internacional de 
Màgia.

Aquest dimecres al matí va quedar 
desallotjat un edifici del número 1 del 
carrer Pintor Rosales, al barri de Llefià. 

DESALLOTJATS TRES VEÏNS DE LLEFIÀ PER L’APUNTALAMENT 
D’UN EDIFICI

BREUS

Cap a les 11h, els veïns van avisar als 
Bombers que varen estar treballant fins 
a quarts de nou del vespre. Tècnics mu-
nicipals van recomanar apuntalar l’edi-
fici, tot i que en un principi no presenta 
problemes greus estructurals. Els tres 
veïns van ser desallotjats han passat la 
nit en un alberg, a l’espera d’una avalua-
ció de l’edifici. En un primer moment, 
però, van ser desallotjades una vintena 
de famílies.

9 DETINGUTS I 2 FERITS EN UNA BARALLA DAVANT DEL BINGO

Un grup de ciutadans xinesos es van 
barallar ahir al migdia a la Via Augusta 
de Badalona, davant del Bingo. Hi ha 
diversos detinguts i ferits entre els par-
ticipants de la baralla. Dues de les per-
sones implicades han estat ateses per 
diverses lesions, amb diversos punts 
de sutures, en aquesta baralla que es 
va iniciar en un bar al costat del Bingo. 
El motiu hauria estat el com repartir-se 
el que havien guanyat dos grups en 
una màquina escurabutxaques. Els de-
tinguts passaran a disposició judicial.

Núm. 687
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Menarini aposta aquest 2020 
contra el canvi climàtic

Veritas reforça l’alimentació 
ecològica certificada amb 
una nova obertura

La necessitat de lluitar contra el canvi 
climàtic és una realitat cada dia més tangi-
ble. Grup Menarini treballa des de fa anys 
amb la ferma convicció de promoure la pro-
tecció del medi ambient adaptant tant els 
productes que fabrica com els processos 
que empra amb l’objectiu de minimitzar el 
seu impacte ambiental. 
La companyia ha decidit fer un pas més en-
llà i dedicar aquest acabat d’estrenar 2020 
a la protecció i la cura del medi ambient 
a través de la iniciativa #ÚNETEALVERDE, 
en el marc de la qual es desenvoluparan 
diferents activitats amb un objectiu comú: 
treballar intensament l’ODS13 (Acció pel 
clima). La companyia ha decidit a més 
d’aquest treballar de manera prioritària els 
ODS3 (Salut i Benestar), ODS5 (Igualtat de 
Gènere) i ODS17 (Aliances per a aconseguir 
els Objectius), encara que Grup Menarini 
contribueix al compliment de 15 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible en la seva 
gestió diària.
En línia amb aquest compromís, i en el 
marc de la seva política de Responsabilitat 
Social Corporativa, Menarini ja va fer els 
seus primers passos en 2019 dient adéu 
a les ampolles d’aigua de plàstic en la seu 
que la companyia té a Badalona.
Gràcies a aquesta iniciativa s’ha pogut eli-
minar una tona d’aquest residu (en 2018, 
el consum d’ampolles d’aigua de plàstic va 

Veritas comença l’any obrint una nova 
botiga a Catalunya, a la localitat de 
Sant Pere de Ribes. Aquesta botiga 
se suma a les dues botigues ja exis-
tents que té la cadena de supermercats 
ecològics a la comarca del Garraf, a 
Sitges i a Vilanova i la Geltrú. El nou 
punt de venda, construït sota criteris 
de sostenibilitat i eficiència energètica, 
amb una plantilla de 13 persones i una 
inversió de 600.000 euros, se suma 
als 73 establiments que l’empresa ja 
té distribuïts a Catalunya, el País Basc, 
Navarra, les Illes Balears, Madrid, la 
Comunitat Valenciana i Andorra.
 La nova botiga de Sant Pere de Ribes 
incorpora l’innovador sistema Veritas 
Pure Air, que neteja i descontamina 
l’aire d’espais interiors amb l’objectiu 
que treballadors i clients respirin aire 
net als seus establiments. Veritas Pure 

ascendir a 53.522) a través d’accions com 
la supressió del plàstic en les màquines de 
vending mitjançant el lliurament de gots re-
utilitzables, la substitució de les ampolles 
de plàstic de 500cc per ampolles de 1L d’ai-
gua en envàs de cristall retornable i reutilit-
zable en els serveis de cafè i en el menjador, 
i la instal·lació de 13 fonts d’aigua filtrada. 
A través d’aquesta acció, la companyia ha 
donat compliment al ODS 6 (Aigua neta i 
sanejament), ODS 7 (Energia assequible i 
no contaminant), ODS 9 (Indústria, inno-

Air és la primera experiència en l’àm-
bit del retail i de l’alimentació a esca-
la mundial que permet disposar d’un 
ambient lliure d’al·lergògens i conta-
minants perjudicials per a la salut als 
seus establiments. Una iniciativa més 
de la cadena amb un alt impacte po-
sitiu per a la salut de les persones i 
el planeta.
Amb aquesta nova obertura, la ca-
dena de supermercats d’alimentació 
ecològica preveu obrir un total de 6 
botigues el 2020, en què invertirà al 
voltant de 3 milions d’euros. El Grup 
Veritas, que va tancar l’any 2019 amb 
una facturació de 101 milions d’eu-
ros, disposa d’una plantilla de més 
de 700 treballadors, el principal actiu 
per aconseguir la seva missió empre-
sarial: acostar l’alimentació ecològica 
per a tothom i per a cada dia.

vació i infraestructura) i ODS 13 (Acció pel 
clima).
A aquestes accions s’aniran sumant unes 
altres al llarg de l’any com són l’ús de gots 
reutilitzables en les màquines de vending 
de begudes calentes i la supressió de les 
bosses de plàstic per al lliurament de medi-
caments en la seu de Badalona.
A través d’aquesta iniciativa, Menarini 
reivindica la necessitat de lluitar contra el 
canvi climàtic per a garantir un futur més 
sostenible per a totes les persones.

Agents rurals i de la Guàrdia Urbana han 
actuat contra el comerç d’ocells fringíl·lids 
a Badalona. 
Els agents han denunciat dues persones per 
uns fets que podrien ser constitutius d’un 
delicte contra la fauna. Durant l’actuació 
s’han comissat un total de 28 ocells: 21 ca-
derneres i 7 verdums. 
Els ocells s’han portat al centre de recupera-
ció de fauna per dur a terme la seva rehabi-
litació, identificació, sexat i datat. 
D’altra banda, la Guàrdia Urbana de Badalo-
na va informar, aquest dimecres, que un veí 
va portar a la Comissaria un exemplar de 
tortuga, trobat al Parc de l’Escorxador. 
S’ha fet el seu trasllat al veterinari, i d’allà, 
se’n faran càrrec els agents rurals.

La Guàrdia 
Urbana actua 
contra el 
comerç d’ocells

CONCERT SOLIDARI D’OPEN ARMS A L’ESPAI TITUS

FOTONOTÍCIA

Els Big Mouthers van 
néixer com un grup 
de covers que s’ha fet 
un lloc en el pano-
rama musical. Amb 
centenars de concerts 
a l’esquena, i fins i tot 
amb l’edició d’un disc 
amb temes propis, “Wi-
shes”, actuaran a l’Es-
pai Titus de Badalona, 
el pròxim divendres 31 
de gener, amb l’objectiu 
d’ajudar a l’ONG bada-
lonina, Open Arms. El 
preu de l’entrada serà 
de 5 euros i tots els di-
ners aniran cap a l’en-
titat que dirigeix Òscar 
Camps. El concert co-
mençarà a partir de les 
23:30h.

Del 31/01 al 06/02/2020
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La badalonina Teresa Casals rebrà el Premi Especial 
del Jurat dels VII Premis Martí Gasull i Roig

El jurat dels VII Premis Martí Gasull i Roig 
ha acordat atorgar el Premi Especial a la 
filòloga, mestra i activista per la llengua 
catalana, la badalonina Teresa Casals. En 
un moment clau per al model educatiu 

català, el jurat, per unanimitat, ha valorat 
la fermesa, la constància i la valentia de la 
seva tasca de defensa del model d’escola 
catalana, amb la metodologia d’immersió 
com a model de cohesió social que no se-

para els infants i joves per la seva llengua 
d’origen. Gràcies a la formació de mes-
tres en llengua catalana i didàctica, va ser 
possible fer el pas de l’escola franquista a 
l’escola catalana i instaurar els programes 

d’immersió.
El jurat també destaca la importància de la 
tasca de Teresa Casals amb la plataforma 
Som Escola, de la qual va ser fundadora i 
portaveu. Nascuda el 2011, Som Escola és 
una coordinadora que agrupa més de 40 
entitats cíviques, culturals i educatives que 
es comprometen a actuar de manera activa 
en la construcció d’una societat més co-
hesionada, democràtica i lliure davant les 
amenaces recentralitzadores de la llei Wert.
Sobre la guanyadora
Maria Teresa Casals i Rubio (Badalona, 
1941). Filòloga, mestra i activista. Durant 
la dècada dels anys 1970 i 1980 va contri-
buir a fer possible el reciclatge del profes-
sorat que era una peça clau per assegurar 
els primers anys del sistema d’immersió 
lingüística a les escoles. Aquest mateix 
compromís és el que va mantenir després 
al Departament d’Universitats, Recerca i 
Coneixement. Autora de La reinvenció de 
l’escola catalana (Eumo Editorial, 2019), el 
2018 va ser guardonada amb la Creu de 
Sant Jordi. Va ser membre de l’executiva a 
la Plataforma per la Llengua, on va treballar 
estretament amb Martí Gasull i Roig.

Núm. 687
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Activitats destacades a la Xarxa 
Municipal de Biblioteques de Badalona
La Xarxa Municipal de Biblioteques de 
Badalona ofereix aquest mes de febrer 
dues activitats destacades, una diri-
gida a públic juvenil (d’entre 12 i 14 
anys), que vincula la literatura i el món 
de la màgia a partir de l’obra L’aprenent 
de bruixot i els invisibles, de Jordi Sie-
rra i Fabra; i una tertúlia temàtica sobre 
l’amistat a l’edat adulta.
Literatura i màgia
La primera activitat, familiar i oberta a 
tothom, i que s’emmarca dins el Fes-
tival Internacional de Màgia - Memo-
rial Li-Chang, es farà divendres 14 de 
febrer, a les 18 hores, a la Biblioteca 
Canyadó i Casagemes-Joan Argenté, i 
comptarà amb l’escriptor Jordi Sierra i 
Fabra i amb el mag i director del Fes-
tival, Enric Magoo. El format d’aquesta 
activitats serà de tertúlia, obert i dis-
tès, i tractarà sobre diferents aspectes 
de l’obra i el món de la màgia. A més 
inclourà l’espectacle del mag badaloní 
Guillem Bautista.
Jordi Sierra i Fabra, l’autor de l’obra, 
és escriptor, president i creador de 
les dues Fundacions que duen el seu 
nom, una a Barcelona i una altra en 
Medellín. Va començar a escriure als 8 
anys, i no ha deixat de fer-ho mai. L’any 
1972 va publicar el seu primer llibre i 
des d’aleshores porta editats més de 

FILMETS serà present al Marché du Film 
de Clermont-Ferrand

FILMETS Badalona Film Festival serà uns 
dels festivals que estarà present la propera 
setmana al Marché du Film de Clermont-Fe-
rrand, el certamen de curtmetratges més 

important del món i que es fa cada any en 
aquesta ciutat francesa.
Concretament, FILMETS participarà, junta-
ment amb una vintena de festivals internacio-

nals de referència en l’àmbit del curtmetratge, 
en les trobades professionals que es faran 
amb distribuïdors, productors i directors de 
curtmetratges provinents de tot el món.

Únic representant espanyol
FILMETS és l’únic festival cinematogràfic 
espanyol al que se li ha ofert la possibilitat 
de presentar-se en una sessió especialitza-
da i adreçada a professionals. Ser present al 
festival de Clermont-Ferrand i, sobretot, ser 
convidat a presentar les característiques del 
festival no està a l’abast de gaires certamens 
de curtmetratges.
Durant dues hores, el director artístic del fes-
tival, Agustí Argelich, participarà el dilluns 3 
de febrer en aquesta trobada i allà explicarà 
les característiques de FILMETS i de quina 
manera els autors de curts de tot arreu poden 
presentar les seves obres en aquest festival.
L’accés a aquestes sessions és molt limitat 
i es fa únicament per inscripció i posterior 
invitació. Així, el director artístic de FILMETS 
participarà al costat de realitzadors, produc-
tors i distribuïdors de reconeguts festivals 
internacionals de curtmetratges d’arreu del 
món.

Aquest proper diumenge, 2 de 
febrer, de 10 a 13.30 hores, 
al parc del Torrent de la Font 
i del Turó de l’Enric, es farà 
l’itinerari naturalístic dirigit al 
públic familiar (infants a partir 
de 8 anys) “Un espai singular 
a Badalona: El Turó de l’En-
ric”. L’activitat serà dirigida 
per l’especialista de la Lliga 
per la Defensa del Patrimoni 
Natural (DE.PA.NA), Joan Cu-
yàs Robinson. Al llarg de l’iti-
nerari es farà una descoberta 
de la geologia, la vegetació i 
els ocells hivernants del parc 
i del Turó de l’Enric.
El punt de trobada serà a la 
zona de la bòbila (xemeneia) 
del Torrent de la Font, a les 
9.45 hores.

“Un espai singular a 
Badalona: el Turó de 
l’Enric” dins l’itinerari 
naturalístic500 títols, molts d’ells best sellers. Ha 

guanyat més de quaranta premis lite-
raris i ha estat traduït a trenta idiomes. 
Ha rebut un centenar de mencions ho-
norífiques i figura en múltiples llistes 
d’honor. Les vendes dels seus llibres 
superen els tretze milions. A més és 
un gran comunicador amb capacitat 
de connectar molt bé amb el públic 
juvenil i de transmetre’ls amb passió 
la importància i el plaer de la lectura.
L’aprenent dels bruixots i els invisi-
bles va ser premiada amb l’Edebé l’any 
2016.
“En Mortimer té dotze anys. Treba-
lla per al professor Haggath, que és 
bruixot, tot i que molts no coneixen la 
seva professió, ja que sinó, probable-
ment, acabaria la foguera. En Haggath 
està preparant una poció molt difícil. 
Un cop acabada, encarrega a en Mor-

timer que la porti al cementiri. L’avisa 
que l’ampolla ha d’arribar intacta, i que 
no es pot vessar ni una gota. Si una 
sola gota cau en un altre lloc, podria 
desencadenar un fet preocupant”.
Enric Magoo, mag professional des 
de fa quaranta anys, ha participat en 
els millors festivals internacionals de 
màgia a tot el món. Aquest incansable 
mag dedica part del seu temps als es-
pectacles infantils, amb una inclinació 
a barrejar l’espectacle i els elements 
pedagògics de la màgia. També asses-
sora i dóna solucions a les necessitats 
màgiques i d’efectes especials del món 
de l’espectacle.
La proposta de màgia que seguirà a la 
tertúlia serà a càrrec del mag badaloní 
Guillem Bautista, un jove mag badalo-
ní que farà un espectacle principalment 
de cartomàgia, on tot serà possible.

Aquesta activitat s’emmarca 
dins del 14è cicle d’activitats 
als parcs, platges i rius me-
tropolitans, organitzada per 
l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona i el Museu de Cièn-
cies Naturals de Barcelona 
i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Badalona.
Per a fer aquesta activitat, i 
totes les activitats del 14è 
cicle d’activitats als parcs, 
platges i rius metropolitans, 
és necessària la inscripció 
prèvia al telèfon 93 256 22 
20 (de dilluns a divendres 
de 10 a 13 hores) o bé a 
activmuseuciencies@bcn.
cat. Les inscripcions es tan-
caran demà divendres 31 de 
gener, a les 13 hores.

Del 31/01 al 06/02/2020
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LA PRÈVIA 20a Jornada Lliga ACB.  WiZink Center, diumenge 2 de febrer a les 12.30 h

El base Tony Wroten, reforç abans de viatjar a Madrid

LÓPEZ-AROSTEGUI

NENO DIMITRIJEVIC

KLEMEN PREPELIC

ALEN OMIC CONOR MORGAN

JOVENTUT BADALONA
Entrenador: Carles Duran

Wroten, amb la samarreta de l’Anwil Wloclawek. / www.championsleague.basketball/es

Missió molt complicada la que tindrà el 
Joventut aquest diumenge. Els badalonins 
se les veuran amb el líder de l’ACB, el Real 
Madrid, i a més ho faran immersos en una 
dinàmica negativa de resultats. Les dues 
últimes derrotes, a l’ACB i a l’Eurocup, han 
deixat un mal regust i per rematar-ho Oliver 
Stevic, fitxat per apuntalar el joc interior, s’ha 
lesionat i en tindrà aproximadament per un 

mes. Abans de viatjar a Madrid, la Penya ha 
tancat finalment l’arribada d’un nou director 
de joc, que ocuparà la plaça de Zisis. L’es-
collit és el base nord-americà Tony Wroten, 
que signa fins a final de curs. El seu possible 
debut a Madrid, però, dependrà que tota la 
documentació arribi a temps per poder ins-
criure’l.
Primera ronda del draft, Wroten (1m98 i 26 

REAL MADRID
Entrenador Pablo Laso

GABRIEL DECK

FACU  CAMPAZZO

JAYCEE CARROLL

WALTER TAVARES TREY THOMPKINS

anys) va jugar a l’NBA amb els Grizzlies i els 
Sixers, abans d’emprendre l’aventura euro-
pea. Actualment estava jugant a l’Anwil Wlo-
clawek polonès, amb bons números: 18,6 
punts, 4 assistències i 15,6 de valoració per 
partit a la Champions League i 12,1 punts, 
6,1 assistències i 15,9 de valoració a la lliga 
polonesa. 
A l’espera de saber si Wroten podrà debutar 

o no, qui segur que estarà damunt del par-
quet del WiZink Center serà Klemen Prepe-
lic. L’eslovè, arran de l’incident que va prota-
gonitzar amb els àrbitres en el partit contra 
el Saragossa, estava pendent de rebre una 
possible sanció, però finalment podrà en-
frontar-se als seus excompanys. També ho 
farà Nico Laprovittola, que a l’estiu va deixar 
Badalona per incorporar-se al projecte blanc. 

Brussino (5), Carlos Alocén (2), Benzing (14), San 
Miguel (10), Hlinason (4) -cinc inicial-; Barreiro (7), 
Seeley (5), Radovic (29), Fran Vázquez (-), Krejci 
(5) i Ennis (12). 

Onzena derrota del Joventut a la lliga ACB, 
on els de Carles Duran no acaben de re-
muntar el vol (set desfetes en les últimes 
vuit jornades). Aquest cop els badalonins 
van sucumbir a l’Olímpic davant del Ca-
sademont Saragossa en un partit que es 
va trencar després del descans (a la mitja 
part el marcador era de 41-43). La pluja de 
triples dels aragonesos, que al tercer quart 
estaven signant un espectacular 12/20, i el 
recital de Nemanja Radovic (29 punts, 8 
rebots i 32 de valoració en només 21 mi-
nuts de joc) van destarotar completament 
una Penya que va tornar a acusar la manca 
d’efectius en la posició de base, on Neno 
Dimitrijevic va ser ser baixa per culpa de la 

72

JOVENTUT 

López-Arostegui (5), Morgan (4), Prepelic (24), Omic 

(15), Zagars (7) -cinc inicial-; Buford (3), Parra (3), 

Kanter (-), Ventura (5), Stevic (2) i Harangody (4). 

93

ZARAGOZA

Radovic (29 punts) lidera
un Saragossa inabastable

grip gastrointestinal que ja li havia impedit 
jugar contra el Tofas Bursa al Blaugrana.

Prepelic, desqualificat
Zagars va intentar agafar el timó però és 
evident que encara li falta molta experièn-
cia i aquesta vegada el recurs de fer servir 
Prepelic de base no va acabar de rutllar. 
Uns problemes en la direcció dels que 
se’n va aprofitar un gat vell com Rodrigo 
San Miguel (22 de valoració). L’escorta 
eslovè de la Penya, com sempre, va  ser 
el referent ofensiu (24 punts), però va es-
tar massa sol i va acabar sent protagonista 
negatiu del matx en els minuts finals. Les 
aparicions intermitents d’Omic (15 punts i 

10 rebots) no van suficients per a un equip 
que necessita que més jugadors facin un 
pas endavant. 
Els de Carles Duran, a més, van acabar 

abaixant els braços en un final de partit on 
Prepelic va perdre els nervis i va acabar 
desqualificat per segon cop aquest curs, 
amb un gest molt lleig cap als àrbitres. 

Propera jornada

 Monbus Obra - BAXI Manresa

 Casademont S.  -  UCAM Múrcia

 Real Madrid -  Joventut

 Unicaja -  Kirolbet Bk

  Montakit Fuenla -  Herbalife GC

 Coosur Betis -  San Pablo Burgos

 Mba Andorra  - Movistar Estu  

 Ibt Tenerife  - Barça

 València Basket  - RETAbet Bilbao

San Pablo Burgos - Ibt Tenerife                54-70

UCAM Múrcia -  Montakit Fuenla 94-71

Barça - Coosur Betis  77-59

Joventut - Casademont S.  72-93

Kirolbet Bk - Mba Andorra 73-77   

Herbalife GC -  RETAbet Bilbao 92-54

BAXI Manresa - Real Madrid          75-80

Movistar Estu -  Unicaja   78-68

Monbus Obra  -  València Basket  86-83

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

 1 Real Madrid 15 4

 2  Barça 15 4

 3 Casademont S. 14 5

 4  Iberostar Tenerife 13 6

 5  Morabanc Andorra 11 8

 6  RETAbet Bilbao 11 8

 7  València Basket 10 9

   8    Unicaja 10 9

 9  San Pablo Burgos 10 9

 10  Kirolbet Baskonia 9 10 

11    Herbalife GC 9 10 

12    Joventut 8 11

13    BAXI Manresa 8 11

 14    Monbus Obradoiro 8 11

 15    UCAM Múrcia             6            13

 16    Coosur R. Betis        5            14

 17  Movistar Estu          5          14

18  Montakit Fuenla 4 15

Classificació

Núm. 687
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SUPERMANAGER

1- Laprovittola, Huertas 
    Hannah.
2- Shields, Prepelic, Abalde, Diez.
3- Mirotic, Shermadini, 
    Shengelia, White

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. 20 Jornada 19 
1º  Batman 2 Batman76 (Catarroja)  191,60
2º  Yahill Team 2.0 jraga (Catarroja)  191,60
3º  Un Lannister Siempre Paga Sus Deudas jraga (Catarroja)  191,60
......................................................................................................................
26º  DiarideBadalona DiarideBadalona  156,80

Lliga (general)
1º  La Familia Isakovic (Sant Boi de Llobregat)  3.652,20
2º  Troublemakers smarti (Badalona)  3.620,60
3º  Penyacrack4 manel14penya (Badalona)  3.609,60
......................................................................................................................
62º DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  2.912,60

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

Si el club és ambiciós s’haurà de fitxar algú bo
Després d’encaixar 11 derrotes als últims 15 
partits ha quedat constància que a l’equip li 
falta alguna cosa. Es va tenir paciència en 
esperar Birgander i va sortir malament. Es 
va tenir paciència en esperar Dawson i ha 
sortit malament. Es va fitxar Buford i ha sortit 
malament. Es va deixar marxar Zisis sense 
tenir recanvi i ha sortit malament perquè 
Neno es va posar malalt. Es va fitxar Stevic 
i s’ha lesionat un mes i mig. Què més ha de 

passar? Amb el què hi ha a l’equip ara mateix 
crec que no es pot fer molt més del què està 
fent. Per tan, si el club és ambiciós s’ha de 
fitxar però s’ha de fitxar algú bo. Per molt bé 
que ho faci Carles Duran si un equip no té 
talent a l’ACB i a Eurocup no guanyes. Doncs 
això, veurem qui ve perquè l’equip no hem 
d’oblidar que va perdre a l’estiu Laprovittola i 
Todorovic, dos jugadors top que no han estat 
rellevats per dos jugdors top.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Dimitrijevic, dels pocs que es va salvar a Turquia. / Foto: Tofas Bursa - Ozam Demir

El Joventut es jugarà seguir viu a l’Eurocup 
la setmana vinent a Andorra, on dimarts, dia 
4 de febrer, s’enfrontarà al Morabanc (20h, 
DAZN). Tot i la derrota a Turquia, els de Car-
les Duran mantenen opcions matemàtiques 
de ser als quarts de final, però necessiten 
guanyar els andorrans, ja descartats,  o es-
perar que l’Unicaja punxi a Màlaga davant 
del Tofas Bursa. Una derrota de la Penya a 
Andorra i un triomf dels malaguenys serà 
sinònim d’eliminació. Per contra, els verd-
i-negres, inclús perdent a Andorra, seguiran 
vius si els malaguenys punxen. En aquest 
cas, el Penya-Unicaja de l’última jornada, a 
l’Olímpic el 4 de març, seria una autèntica 
final, amb el “basket-average” (-6 a Màlaga) 
com a factor clau. 

Guanyar a 
Andorra
amb un ull 
posat a Màlaga

Derrota contundent de la Penya a la pista 
del Tofas Bursa (91-76), que complica el 
camí dels verd-i-negres en el Top 16 de 
l’Eurocup. Després del mal partit contra el 
Casademont a l’ACB, els de Carles Duran 
no van oferir símptomes de millora i amb 
un nefast segon quart van dilapidar totes les 
seves opcions.
Les baixes interiors d’Stevic, que en tindrà 
per un mes, i de Kanter, per la seva im-
possibilitat de viatjar a Turquia, van ser un 
handicap molt important per a la Penya, que 
per acabar-ho d’adobar es va quedar orfe 
dels seus principals referents. Prepelic, que 
venia de clavar 37 punts als turcs al Palau 
Blaugrana, va tenir un dia negre i només va 
poder anotar un bàsquet en joc, quan resta-
va un minut per al final. L’eslovè va acabar 
amb només 3 punts i un -1 de valoració, 
amb 1/10 tirs de camp.
Tampoc Omic va aparèixer, protagonitzant 
una actuació erràtica tot i sumar 9 punts. 
Neno Dimitrijevic, que tornava després 
d’uns dies de baixa per una grip gastroin-
testinal, va ser una de les poques alegries 
del matx (15 punts i 6 assistències), jun-
tament amb la bona segona part de Haran-
gody (15 punts) i Morgan (12). Des d’un 

76
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López-Arostegui (9), Prepelic (3), Omic (9), Zagars 

(-), Harangody (15) -cinc inicial-, Dimitrijevic (15), 

Buford (8), Parra (2), Morgan (12) i Ventura (3). 

El Top 16 es complica

primer moment els de Carles Duran van 
anar a remolc d’un Tofas Bursa que sempre 
va fer la sensació de jugar amb una marxa 
més, liderat per Rion Brown (20 punts), que 
no havia jugat al Blaugrana. L’entrada en ac-
ció de Neno i un triple sobre la botzina de 

Ugurlu (4), White (5), Mejía (8), Phillip (4), Yasar (14) 
-cinc inicial-, Durmaz (2), Ermis (6), Brown (20), 
Lojeski (8) i Williams (20).   

91

TOFAS BURSA

Buford van donar oxigen als verd-i-negres 
(17-15), però tot plegat se va anar en orris 
en un segon quart que va ser “un desastre”, 
en paraules del propi tècnic verd-i-negre. 
Un parcial de 20-4 (del 20-18 a un 40-22) 
va deixar l’enfrontament vist per sentència. 

  Equip  G P

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

Classificació

 Resultats  Top 16 - Grup H 

Tofas Bursa -  Penya     91-76

Unicaja -  Morabanc Andorra  84- 75

Del 31/01 al 06/02/2020
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LA PRÈVIA 23a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 2 de febrer. 17 h

El repte de sumar tres punts contra un rival molt difícil

CF BADALONA CORNELLÀ

POSICIÓ 17è
10 Partits a casa G 3  E 3  P 4

Gols a casa Marcats 6 Rebuts 8
Entrenador Manolo González.

POSICIÓ 4rt
10 Partits a fora G 2  E 5  P 3

Gols a fora Marcats 15  Rebuts 18
Entrenador Guillermo Romo.

Foto: Eloy Molina.

Foto: Eloy Molina.

El Cornellà visitarà l’Estadi aquest diu-
menge, a les 17 hores, per posar a prova 
un Badalona que torna a les urgències de 
fa unes setmanes, després d’haver sumat 
només un dels últims sis punts. Tot i que 
va merèixer molt més davant l’Andorra i 
l’Ebro, l’equip de Manolo González ha en-
cadenat dues ensopegades que l’han retor-
nat a la zona de descens. El partit d’aquesta 
jornada es presenta, doncs, com un repte 

de màxim nivell perquè els tres punts són 
necessaris com mai i al davant hi haurà un 
senyor equip. De fet, el Cornellà de Guiller-
mo Romo s’ha situat aquesta setmana entre 
els quatre primers classificats després de 
tres victòries i un empat en els quatre pri-
mers partits de 2020. Compte, doncs, amb 
els del Baix Llobregat que, això si, com a 
visitants no són tan perillosos com quan 
juguen a casa. Lluny del seu municipal han 

sumat dues victòries, cinc empats i tres 
derrotes en deu partits i no guanyen des de 
la jornada 11. No serà fàcil, en tot cas. El 
Badalona, que no podrà comptar amb Va-
lentín, sancionat amb un partit per la fatídi-
ca targeta vermella que va veure diumenge 
passat, buscarà repetir la història de la 
temporada passada, quan un triomf davant 
el Cornellà va engegar la seva recuperació, 
amb l’ajuda del seu públic.

El Badalona va merèixer 
molt més davant l’Andorra 
i l’Ebro, però ha encadenat 
dues ensopegades que 
l’han retornat a la zona de 
descens

12

EBRO  -  BADALONA

Ebro:  Loscos; Barreda, Espin, Paco Águila, Lolo 
Garrido, Fran García, Álvaro González (Paloma-
res, 82‘), Jesús Rubio, Tiago, Stephane i Liam 
Ayad.

Badalona: Morales; Robert Simón, Robusté, Pe-
lón, Valentín; Marc Carbó, Toni Jou, Abel Suárez 
(Iván Malón, 78‘); Cris Montes (Del Moral, 70‘, 
Joel Lasso (Kilian, 51‘); Chema Moreno.

Gols: 0-1 (32‘) Cris Montes. 1-1 (55‘) Fran 
García. 2-1 (74‘) Álvaro González. 

Àrbitre: Guillermo Cueto Amigo (caste-
llà-lleonès). T.G.: Lolo Garrido, Javi López, Tia-
go, Fran García, Robert. T.V.: Valentín, per dues 
grogues (49‘).

Robusté, 100 partits escapulat

Diumenge passat, en el partit davant l’Ebro, 
Miquel Robusté va sumar-se a la llista del 
selecte grup de futbolistes que han vestit 
cent vegades la samarreta del CF Badalona 
a segona B i segona divisió. El central de 
Vilassar, que el pròxim 20 de maig com-
plirà 35 anys, va fitxar fa quatre tempora-
des, el curs 2016/17, procedent del Rapid 
de Bucarest. Des d’aleshores és un puntal 
imprescindible a l’eix de la defensa escapu-
lada. De fet, si no s’hagués lesionat en la 
seva segona temporada, hauria arribat molt 
abans als cent partits amb el Badalona.
El partit cent de Robusté hauria estat el de 
copa contra el Granada, una nit molt espe-
cial, però la targeta que va veure contra el 
Barcelona B ho va impedir perquè va haver 
de descansar contra l’Andorra. Una pena 

perquè, a més, davant el conjunt andalús 
va marcar. Aquell va ser el quart gol que 
ha signat vestit d’escapulat, els altres tres 
els ha fet a la lliga i han servit, en tots tres 
casos, per guanyar. Dels cent partits que ha 
jugat Robusté amb el Badalona ha guanyat 
41, ha empatat 33 i ha perdut 26.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Sabadell 44 31 15
 2. Castelló 40 33 17
 3. Barcelona B 38 31 20
 4. Cornellà 37 29 24
 5. Espanyol B 37 37 25
 6. Andorra 36 26 21
 7. Vila-real B 36 26 23
 8. Lleida 34 22 17
 9. Olot 30 19 15
 10. Llagostera 30 22 21
 11. Ebro 28 23 24
 12. At. Llevant 28 22 27
13. La Nucía 25 21 22
 14. Ejea 24 24 29
 15. Gimnàstic 23 23 29
 16. València-Mestalla 21 23 28
 17. Badalona 21 14 24
 18. Hércules 18 25 33
 19. Prat 17 19 36
 20. Oriola 16 21 41

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

Resultats Jornada 22Propera Jornada

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

 Els 19 centenaris escapulats
 1. Prats 217
 2. Cámara 209
 3. Luis Blanco 202
 4. Ferrón 187
 5. Rubén Casado 165
 6. Rubén Martínz 157
 7. Marcos 152
 8. Morales 150
 9. Robert Simón 144
 10. Fran Grima 133
 11. Toni Lao 130
 12. Tarrasa 129
 13. Xavi Muñoz 127
 14. Sergio Maestre 125
 15. Moyano 120
 16. Robles 119
 17. Macanás 118
 18. Óscar Ramírez 112
 19. Robusté 100

 • En actiu
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Per enèsima jornada, el Seagull va 
tornar a dominar un partit però sense 
poder transformar aquesta específica 
superioritat en victòria. Les ‘gavines’ 
van fer front a tot un FC Barcelona B 
però l’efectivitat de cara a porteria per 
part del conjunt blaugrana va declinar 
el matx a favor del Barça B (1-2). Tot i 
generar ocasions, les dianes de Clàu-
dia Pina i Bruna Vilamala van bloque-
jar les opcions de triomf badaloní.

Bona part del motiu d’aquesta desfeta 
el trobem al primer temps, on dues 
accions al minut 28 i 29 van estoma-
car el Seagull. Primer Bruna Vilamala 
en un servei de cantonada impossible 
per a la portera Aída Escobar i un mi-
nut més tard amb el gol de la jove joia 
blaugrana Clàudia Pina. Un 2-0 en 
contra massa d’hora però que no va 
minvar gaire els ànims blaus. 

Durant els 15 minuts restants del 
primer temps, el Seagull va seguir 
intentant apropar-se a l’àrea barcelo-

nina però el marcador ja no es va al-
terar més durant el primer equador de 
partit. 2-0 i matx encara mínimament 
obert per voltejar l’electrònic davant el 
líder.

A la represa, l’equip d’Ana Junyent va 
seguir creient a sumar davant el Barça 
i Pilar Garrote va ficar el Seagull en el 
partit al munt 61, encara amb més de 
30 minuts per poder igualar el mar-
cador. Tot i tenir l’empat a dos molt a 
prop, no va ser possible evitar la de-
rrota. Bona imatge durant 90 minuts 
del Seagull, però derrota en dos mi-
nuts fatídics. 

Després de concloure la jornada 18 
de la lliga Reto Iberdrola, les ‘gavines’ 
són vuitenes amb 26 punts, molt lluny 
de la tercera posició.
El pròxim matx de les badalonines 
serà dissabte a les 16 hores a la Ciu-
tat Esportiva de Cerro del Espino per 
jugar davant el filial de l’Atlético de 
Madrid. Foto: FlashBDN

Es buiden contra el líder 
però no obtenen premi (1-2)
El Seagull paga dos minuts fatídics amb una derrota a l’Estadi
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Tard o d’hora, la primera derrota havia 
d’arribar. Era una realitat en què la Unifi-
cació Llefià n’era conscient que viuria. I, 

aquesta, ho ha fet justament amb l’inici de 
la segona volta. Quasi 9 mesos més sense 
tastar una derrota (12 de maig de 2019 - 25 

Foto: Europa

La Llefià arrenca la segona volta amb la primera 
derrota de la temporada al Nou Sardenya (2-0)
Quasi 9 mesos sense tastar una derrota

de gener de 2020).
El conjunt de Jordi Souto va tornar a ex-
perimentar el sabor amarg d’una desfeta al 
Nou Sardenya davant l’Europa B (2-0), un 
dels conjunts més exigents de tota la Se-
gona Catalana. L’equip vermell va deixar de 
sumar 3 punts a la Vila de Gràcia i ja acu-
mula tres jornades seguides sense sumar el 
triomf (2 punts de 9 possibles). 
Tot i això, el lideratge no perilla i els de 
Llefià es mantenen a dalt de tot del grup 2, 
amb un marge de 5 punts (41) respecte al 
segon classificat, el Turó de la Peira (36). 
Diumenge a les 12h, el CP Sarrià visitarà el 
Municipal de Llefià.

A Tercera Catalana, la pugna per la segona 
posició comença a tenyir-se de color ba-
daloní. Amb la UE Vilassar de Mar B (48) 
intractable, tant Lloreda (41) com Young 
Talent (36) aspiren a disputar la promoció 
d’ascens a Segona. 
Aquesta jornada, el Lloreda va tornar a 
deixar-se punts lluny de Lloreda i va empa-
tar al camp del Calella (0-0), circumstància 

que va aprofitar el Young Talent al derbi 
davant el Pere Gol. El conjunt de Ricardo 
Parra es va imposar a La Salut per 4 gols a 
1 i ja és tercer a la taula. El Pere Gol, per la 
seva banda, es manté fora de les posicions 
de perill. 

Finalment, a Quarta Catalana, el Pomar va 
superar el Sants B (4-2), el Young Talent B 
va caure versus Piferrer (2-3) i el Pere Gol B 
va guanyar la PB Anguera (0-4) a domicili.

Foto: Young Talent
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Foto: .FCBQ /Chazo

El Maristes Ademar recupera el camí de la victòria i la Minguella s’imposa a la Cultural

Un ALLSTAR de Copa Catalunya 
amb força accent badaloní

El Pavelló CB Granollers de Granollers 
va ser l’escenari on es va organitzar la 4a 
edició de l’ALLSTAR organitzat per Fede-
ració Catalana de Basquetbol (FCBQ). 
Els equips badalonins de Copa Catalunya 
(grup 1), Círcol Catòlic Cotonifici i CB 
Coalci Sant Josep, van estar representats 
amb fins a tres integrants:  Quique Se-
rra (Sant Josep), Quim Forteza (Círcol) i 
Carles Espona (entrenador Sant Josep). 
A més a més, les badalonines Paula Ca-
sadevall (Snatt’s Femení Sant Adrià B) i 
Emma Barceló (AB Premià) també hi van 
participar al partit femení. 

Pel que fa al masculí, el matx va finalitzar 
amb victòria del Grup 2 per un ajustat 80-
97. L’MVP del partit va ser per un jugador 
del Grup 2, l’ex pivot de Sant Josep i Sant 
Adrià Luis González (UE Sant Cugat,) amb 
15 punts. Per part del Grup 1 va desta-
car Quim Forteza (Círcol) amb 11 punts. 
L’ALLSTAR femeníva acabar amb triomf 
de la conferència Sud per un igualat i 
emocionant 69-66. 

L’ Ademar trenca la ratxa 
El Maristes Ademar de Lluís Garcia va 
posar punt final al seu malson de cinc 
derrotes seguides. Va ser a La Plana i da-
vant un rival directe per la permanència a 
lliga EBA, l’Alfindén aragonès (68-59). A 
més a més, cal afegir el plus que suposa 
recuperar l’average perdut i que s’haurà 
de tenir molt en compte de cara a final 
de temporada, en una lliga molt igualada 
per la part baixa de la classificació. Fins a 
cinc equips sumen 6 victòries i 10 derro-
tes ara mateix. Dissabte a les 19h, podem 
fer un altre pas important cap a la salvació 
a la pista del Mataró Parc Boet, equip si-
tuat en posicions de play-out.

Per la seva banda, el Badalonès va cau-
re de 12 punts a la pista del Mollet (85-
73). Els 11 triples del conjunt vallesà va 
castigar força la cistella dels ‘dimonis’ i 
declinar les opcions d’escalar fins a la 
quarta posició de la taula. Tot i la desfe-
ta, el conjunt de Xavi Riera es manté en 
una més que digna novena posició, més 
a prop de la segona plaça (2) que del 
descens (6).  

El derbi de Primera és blau 
Sense competició a Copa per la disputa de 
l’ALLSTAR, hem de baixar fins a Primera 
per trobar competició i ho fem amb la dis-
puta del derbi badaloní entre Minguella i 
Cultural (71-76). El duel de la ciutat no va 
decebre i es desenvolupar igualat durant 
bona part del matx. La gran actuació de 
Max Planas i David Martínez va liderar el 
triomf blau. Els triples de Manso, Borland 
i Héctor Rodríguez van avivar les opcions 
de triomf al darrer quart però la reacció 
va arribar massa tard. La victòria manté 
els de Juli Jiménez a la part alta i els de 
Jaume Gabaldà es mantenen al pou. 

A Segona, el Círcol B segueix sumant vic-

tòries jornada rere jornada (15). Aquesta 
vegada, van superar el Masnou B (58-72). 
La Llefià va superar l’Argentona (70-80) i 
la Minguella B el St Coloma B (64-69).

Més sorprenent va ser la desfeta del Jo-
ventut Femení a La Plana. Després de 10 
victòries seguides, el conjunt de Xavi 

Duatis va veure frenada la seva gran ratxa 
de resultats davant el Santa Eulàlia (49-
58). Tot i la derrota, l’equip verd-i-negre 
es manté líder del seu grup de Primera. 
Per la seva banda, el Natzaret va superar 
Safa Claror (56-54) i agafa aire per afron-
tar amb més positivisme el tram final de 
la temporada. Foto: St. Andreu Natzaret
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La 29a Marxa Atlètica Ciutat 
de Badalona arriba aquest 
diumenge, a la Rambla
Aquest diumenge, 2 de febrer, a partir de 
les 7 hores, tindrà lloc la 29a Marxa At-
lètica Ciutat de Badalona i Campionat de 
Catalunya màster de 10 km i marxa atlèti-
ca en ruta individual i per equips, organit-
zada per la Unió Gimnàstica i Esportiva de 
Badalona, per delegació de la Federació 
Catalana d’Atletisme i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Badalona.

La sortida de la Marxa Atlètica s’ubicarà 
al passeig de la Rambla davant de l’Es-
cola del Mar i sortirà en direcció Mataró, 
amb el següent recorregut: passeig de la 
Rambla – Santa Madrona – Joan Peiró 
(aquí donaran la volta i tornaran cap a la 
sortida). Per tant el recorregut tindrà un 
carril d’anada i un altre de tornada, amb 
una separació feta amb cons.

L’equip badaloní de Jiu Jitsu 
brasiler Bjjfit puja al podi en 
els Campionats d’Europa
Els badalonins Javier García i Javier 
Madurell de l’equip de Jiu Jitsu brasiler 
Bjjfit de Badalona han estat els guanya-
dors de la medalla d’or i bronze, respec-
tivament, al Campionat Europeu de Jiu 
Jitsu que s’ha celebrat a Lisboa del 21 
al 26 de gener. Aquest campionat, que 
ha reunit a més de 5.000 competidors, 
és considerat una de les trobades més 
prestigioses de l’escena internacional 
pel que fa a la pràctica de braziian Jiu 
Jitsu (BJJ).
L’equip Bjjbfit Badalona, integrat per tres 
competidors, ha aconseguit el primer 
i el tercer lloc en la categoria màster 3 
feather weight, després d’unes dures 
fases eliminatòries vencent a competi-
dors d’alt nivell provinents de Portugal, 
Regne Unit, Polònia, entre d’altres paï-
sos. Aquesta conquesta situa a Badalo-
na com a exponent a Europa d’un esport 
actualment a l’alça, tant pel que fa a la 

quantitat com a la qualitat dels seus 
practicants a tot el món.
Amb només tres anys de recorregut, 
l’equip Bjjbfit Badalona s’està consoli-
dant com un referent tant pel nivell tèc-
nic i competitiu dels seus membres com 
per la seva feina de difusió d’un esport 
cada vegada més conegut i practicat.
El brazilian Jiu Jitzu és una art marcial, 
esport de combat i sistema de defen-
sa personal brasiler d’origen japonès, 
basat en l’ús de la tècnica davant de la 
força, amb el propòsit que una persona 
de constitució dèbil pugui vèncer a una 
altra de major força. Es tracta un esport 
que fomenta un estil de vida basat en 
hàbits saludables. Un cop es comença a 
exercir, el practicant comença a fixar-se 
en la seva alimentació i pes i acostuma 
a iniciar-se en altres esports associats 
com el surf, l’skate, i l’escalada per en-
fortir els seus dits

El nord-americà Anthony Gardner serà final-
ment el quarterback de Badalona Dracs per a la 
temporada 2020. El jugador de 33 anys, nascut 
en Rocky River (Ohio) arriba a l’entitat badalo-
nina després d’una llarga trajectòria en USA i 
a Europa.
Gardner, d’1’80 cm d’alçada i 88 quilos de pes, 
es va formar en els Yellow Jackets de la Univer-
sitat de Baldwin-Wallace (NCAA-Div.III), on es 
va convertir en un dels millors quarterbacks de 
la història del programa de football de la BWU, 
en acabar la seva elegibilitat amb un total de 444 
passis per a 5.258 iardes i 34 touchdowns, a 
més de córrer per a 828 iardes i 10 touchdowns 
de carrera. En el seu últim any en els Yellow 
Jackets va llançar 170 passis per a 1773 iardes i 
12 touchdowns. Completant les seves estadísti-
ques corrent per a 370 iardes i 3 TD.
Després de ser nomenat per dues ocasions com 
All-Ohio Athletic Conference en 2008 i 2009, 
Gardner va començar el seu periple pel football 
europeu en les files dels Iron Mask de Cannes 
de França. Després de demostrar la seva qualitat 

Anthony 
Gardner, nou 
quarterback 
dels Badalona 
Dracs
en el seu pas per la lliga francesa, Gardner va 
prosseguir la seva carrera a Europa en el Lau-
sanne University Club de la lliga de Suïssa, 
per a acabar despuntant en la poderosa lliga 
austríaca (AFL), en les files de l’equip eslovè 
Ljubljana Silverhawks, coincidint amb Kevin 
Burke (QB d’Óssos Rivas) com a rival, qui es-
tava aquest any en Vienna Vikings i amb qui 
va protagonitzar un gran duel per convertir-se 
en el millor passador de la AFL. A més de la 
seva experiència en la lliga francesa, suïssa i 
austríaca, Gardner també va jugar en la lliga 
italiana (Lazio Mariners) i en la prestigiosa 
GFL (Lliga Alemanya) enrolat en els Ingols-
tadt Duke.
Segons el propi quarterback, després dels 
seus primers dies a Badalona, comenta que 
sempre he tingut un especial interès per jugar 
aquí i conèixer aquest país. El seu clima, la 
cultura i el menjar són motius per tots cone-
guts, però la possibilitat de jugar en Dracs, 
competir en la LNFA i sobretot en la CEFL són 
els millors motius per a venir.
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Amb la quadratura Venus/Mart, pots sentir una for-
ta atracció per algú, però que no es pot manifestar en 
aquest moment. Possible retrobament amb una amistat 
del passat.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Si véns d’una etapa monòtona, ara s’inicia un període 
més actiu i també més productiu, econòmicament par-
lant. Cuida’t de cops o petits accidents, per culpa de les 
presses.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Mart, transitant per la teva Casa III, pot fer que et pene-
deixis d’alguna cosa que dius. Això pot afectar, espe-
cialment, al sector laboral, on pots viure alguna tensió.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Mart a la Casa XII, inclina a no poder expressar alguna 
cosa de gran importància i això et pot inquietar. Sem-
bla que és un temps d’espera, pel que fa a qüestions 
laborals.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Compte amb les discussions amb amics per assump-
tes trivials o diferència d’opinions. Venus amb Neptú, 
facilita la teva percepció subtil de les coses i augmenta 
l’empatia.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Vols sortir-te amb la teva i això et dóna problemes. 
Potser val més tenir pau, que la raó. Projecta’t en allò 
que t’agrada i et dóna plaer, no perdis temps en dis-
cussions.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Possible tensió entre la teva família i la parella, per al-
guns desacords. Expresses l’afecte de manera romànti-
ca i delicada. Vius moments entranyables amb els fills..

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Tot i que les coses es mouen, tens dubtes i pors, que 
no comparteixes amb ningú. Aprofita aquests moments 
d’introspecció per estructurar els teus passos amb més 
precisió.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Etapa de dissenyar i planificar. Si et sents avorrit de 
la monotonia, faràs el possible per fer canvis a la 
teva vida. No deixis d’atendre les obligacions finan-
ceres.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Amb Sol i Mercuri a Casa VI, sembla que poses més 
energia en el sector laboral. La salut passa per proves o 
gestions per la seva millora, o per fer-ne un bon man-
teniment.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Amb Mart, encara al teu signe, segueixes combatiu i no 
dubtes en posar límits a qui no et respecti. Estàs pro-
jectat en el futur. Tens plans i els hi vas donant forma..

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Pots despendre un encant especial, i els altres t’ho faran 
saber. Molt creatiu, expresses el teu món emocional. 
Un assumpte laboral sembla que ve amb una mica de 
retard.
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