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Les vies del tren 
condemnades 
pel canvi climàtic

Soterrar les vies pel Centre 
de Badalona o ampliar 
la L2 possibles alternatives 

Foto: @msubirats
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Traslladar les vies del tren, des de la línia 
de la costa i fins a l’interior de Badalona, és 
un d’aquells projectes que fa una pila d’anys 
que està sobre la taula. De fet, només en 
els darrers 25 anys, s’han presentat diver-
ses idees, algunes amb poca base, per po-
der moure les vies del tren. Des de fa més 
de 170 anys, la línia del tren de Barcelona 
a Mataró va ser la primera de l’Estat l’any 
1848, travessa Badalona i la via, al costat 
de la platja, ha estat tota la vida. Amb aquest 
darrer temporal, on la via del tren al seu pas 
pel Maresme ha resultat molt afectada per 
les fortes onades, i el trencament del pont 
que comunica Malgrat de Mar i Blanes, els 
alcaldes del Maresme reivindiquen que les 
vies es traslladin a l’interior, un projecte que 
fa anys que està contemplat i que comporta-
ria molts avantatges per al territori, però pel 
que ningú ha decidit apostar fermament per 
part de cap administració. La R1 de Renfe, 
que travessa Badalona, suposa una barrera 
evident. Quan la línia va construir-se, era a 
mitjans del segle XIX, la societat i l’urba-
nisme no tenia res a veure amb la situació 
actual on la façana marítima s’ha edificat, i 
molt, i cada vegada més la ciutat viu més 
de cara al mar. La circulació de trens, però, 
tampoc té res a veure. Només un exemple, 
l’any 1848 hi havia 6 trens per sentit per dia, 
entre Barcelona i Mataró, i ara, l’any 2020, 
n’hi ha uns 106 trens al dia en un dia feiner. 
Cada hora, els trens de la R1 disposen unes 
10.400 places per hora punta i sentit. Està 

El canvi climàtic 
obligarà a traslladar 
les vies del tren

clar que la R1, una de les línies de Roda-
lies més utilitzades de l’Estat no pot estar 
aturada, durant dies, per un temporal i amb 
el canvi climàtic sembla que això no té atu-
rador. Des del Col·legi de Geòlegs de Cata-
lunya, Joan Manuel Vilaplana, professor de 
la Facultat de Geologia de la Universitat de 
Barcelona, explica al Diari de Badalona que 
la línia del Maresme en el seu traçat actual 
està condemnada a desaparèixer. Vilaplana 
té clar que a mitjà termini s’haurà de fer al-
guna acció important, perquè fins ara Adif 
només ha fet pedaços, com col·locar roques 
al costat de les vies, que s’ha comprovat 
que poc serveixen en grans temporals. El 
geòleg Vilaplana apunta que el nivell del 
mar pujarà en els pròxims anys, a causa de 
la situació climàtica, i això farà molt difícil 
mantenir l’actual traçat de la línia del tren. 
“Si mous les vies del tren pots guanyar en 
seguretat i a més alliberés un espai que po-
dria acabant sent una nova platja de manera 
natural”, considera Vilaplana. Pel geòleg, 
i sempre parlant en termes de geologia, 
una bona solució seria allargar la L2 del 
metro, des de Pompeu Fabra i fins al Ma-
resme. Segons Vilaplana, pel que fa a les 
característiques i naturalesa del subsòl, no 
seria complicat. La L2, a partir de Badalona, 
podria acabant sent el metro del Maresme, 
apunta Vilaplana al Diari de Badalona. En 
canvi, des de la Plataforma de Promoció 
del Transport Públic al Barcelonès Nord, 
Roger Melcior creu inviable que la L2 po- Foto: @msubirats

Ampliar la L2 o moure les vies 
per una autopista soterrada, 
opcions per la línia del Maresme

VARIANT DEL TREN PER L’INTERIOR
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Un tren, al Maresme, a tocar de les onades Mapa que contemplava el Pla Territorial Metropolità del 2010

gués absorbir la velocitat i els passatgers 
de la R1. Des de la Plataforma veuen amb 
bons ulls el trasllat de la via del tren cap a 
l’interior de Badalona, sempre que s’allar-
gués el Tram fins a l’estació de Badalona. 
Melcior ha reconegut que la línia actual de 
la R1 està tocada de mort, per la situació 
climàtica, però creu que l’alternativa ha de 
venir per part de totes les administracions. 
Un primer pas pot arribar el pròxim 2021, 
amb la finalització del peatge de l’autopista 
del Maresme, i les conseqüències que això 
pot derivar. Melcior apostaria per una mena 
de peatge que pogués subvencionar part del 
trasllat d’aquestes vies del tren.

Fa 20 anys que Maite Arqué proposava 
moure les vies del tren
Ara fa gairebé dues dècades, cap a l’any 
2002, la llavors alcaldessa de Badalona, 

Maite Arqué, ja apuntava la possibilitat de 
traslladar les vies del tren. Per Arqué, la ciu-
tat havia de lluitar per poder soterrar la via 
del tren. De fet, l’Ajuntament de Badalona 
va demanar a l’Autoritat Metropolitana del 
Transport que estudies aquesta possibilitat. 
Llavors, fa 20 anys, ho va desestimar per 
l’alt cost econòmic, aleshores d’uns 180 
milions d’euros. Altres ciutats, però, com 
l’Hospitalet de Llobregat va aconseguir 
soterrar les vies del tren, anys més tard, 
després de molta pressió per part de l’Ajun-
tament.

Fa 10 anys, el Pla Territorial Metropoli-
tà projectava traslladar les vies
Ara fa just 10 anys, el 2010, la Generalitat 
de Catalunya aprovava el Pla Territorial 
Metropolità. Entre altres projectes, apun-
tava la possibilitat de construir una variant 

entre Badalona i Mataró. La proposta tenia 
dues parts diferenciades, una primera va-
riant d’uns 8,4 km entre el barri barceloní 
de la Sagrera i Montgat, que feia passar 
les vies soterrades pel Centre de Badalona 
i un segon tram, d’uns 14,8 km, que ana-
va de Montgat i la capital del Maresme, 
passant per l’interior de la comarca. Pel 
que fa a la variant de Badalona a Mont-
gat, que també allunyava el tren del mar, 
s’aconseguia escurçar el traçat de la línia 
i, per tant, el temps de recorregut. Llavors, 
estem parlant del 2010, el projecte tenia 
un pressupost d’uns 563 milions d’euros i 
havia d’estar licitat l’any 2018. El pla, com 
tothom sap, va quedar en un calaix, per 
qüestions econòmiques, i sense cap altra 
més informació. La darrera proposta fa 
uns mesos que comença a parlar-se tími-
dament. Amb el debat de soterrar l’auto-

pista C-31, al seu pas per Badalona, s’està 
parlant l’opció de fer-hi passar també les 
vies del tren. Fonts del departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya han explicat al Diari de Ba-
dalona que el futur de la línia passa per 
un canvi d’ubicació. Des del departament, 
reconeixen els “pedaços” que s’han fet 
durant els darrers anys i apunten que el 
govern català vol incloure aquest projecte 
en el “green deal” de la Unió Europea, un 
pacte verd que vol lluitar contra el canvi 
climàtic. La Generalitat confia que projec-
tes com el trasllat de les vies del tren de 
la línia del Maresme podria entrar-hi. El 
govern català, però, creu que tot plegat pot 
ser a llarg termini. Per la seva part, des 
de l’Ajuntament de Badalona, l’alcalde ac-
cidental, Rubén Guijarro, ha recordat que 
“moltes ciutats costaneres de Catalunya 
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Restarting Badalona
Les vies del tren de la costa catalana han 
estat, des de fa anys, un símbol d’identitat 
de totes les ciutats costaneres, inclosa Ba-
dalona, que gaudien d’una ràpida mobilitat 
pel litoral amb unes bones vistes del Mar 
Mediterrani. La comunicació d’aquesta lí-
nia de Renfe es fa indispensable des del 
seu inici, ja que comunica la ciutat, per 
una banda, amb Barcelona fins arribar a 
l’Hospitalet i, per l’altra banda, tota la costa 
passant per Mataró fins arribar a Maçanet.
El darrer temporal que va passar pel litoral 
ha ocasionat nombrosos desperfectes, les 
vies del tren s’han vist afectades i l’ame-
naça del canvi climàtic augura més tem-
porals com aquests en poc temps més.  
Ara, per tant, el que suposava un símbol 
d’identitat inamobible d’anteriors projec-
tes per aquestes poblacions, comença a 
plantejar-se com a solució dels presents 
i futurs problemes de mobilitat comarcal.
La ciutat i el litoral afrontaran tard o d’hora 
aquest repte.  A diferència del soterrament 
del pas de la C-32 per Badalona, la des-
viació cap a l’interior s’haurà de fer per 
necessitat. El que no sabem és si l’obli-
gatorietat d’una pot anar acompanyada per 

EDITORIAL

aprofitar-ne fer l’altre. Construir les dues 
vies (tren i C-32) soterrades pel tram de 
Badalona conjuntament.
Ja fa 10 anys que el Pla Territorial Me-
tropolità projectava aquest trasllat de les 
vies, just al 2010, amb un pressupost 
d’uns 560M€ i que havia d’estar licitat 
l’any 2018, però el projecte va quedar al 
calaix sense cap altra més informació. 
Recordem també el projecte que la Plaça 
de Pompeu Fabra esdevindria una estació 
intermodular que fos llançadera cap a la 
capital catalana des de Badalona. Tren, 
Metro, estació d’autobusos, i un par-
king per els visitants del Vallès que els 
aproparíem pel túnel de la B-500. Quin 
gran projecte era aquest amb una mirada 
tan àmplia. En això haurien de gastar el 
temps els polítics per dissenyar la Bada-
lona del 2050 i empenyer conjuntament a 
totes les administracions corresponents. 
Si els representants polítics no són ca-
paços de veure la ciutat d’aquí uns anys, 
benvinguda sigui l’ajuda de professionals 
de diferents àmbits que s’estimen la ciutat 
i que traslladin els seus coneixements per 
una Badalona millor.

mació de la via del tren. És a dir, que tant 
l’autopista com el tren vagin per la mateixa 
construcció sota terra i pel centre de la 
ciutat”. Tot i això, l’alcalde accidental ha 
volgut puntualitzar que “estem parlant de 
projectes de molts anys i molt costosos, 
però que és possible que tinguin el suport 
de totes les forces del consistori perquè 
seria realment una transformació social 
per la ciutat”.

tenim un paisatge molt marcat per la via 
del tren. Per Badalona suposa la segona 
gran barrera física de la ciutat, conjunta-
ment amb la de l’autopista C-31, i de ben 
segur seria una bona notícia poder canviar 
el recorregut al seu pas pel municipi”. En 
declaracions al Diari de Badalona, Guija-
rro ha recordat que “dins del projecte de 
transformació i soterrament de la C-31 
s’està valorant incloure també la transfor-

Foto: @msubirats
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S’apropa l’època 
de portes obertes
El 2020 avança i, com cada any, els cen-
tres educatius de Badalona organitzen les 
jornades de portes obertes per posar en 
valor l’oferta educativa de cada centre i te-
nir l’oportunitat de formar a les generacions 
futures.
A Badalona hi ha desenes d’escoles i insti-
tuts, tant públiques com privades, i hi parti-
cipen cada any centenars de famílies de tota 
la ciutat. Gran part del professorat, a més 
com altres treballadors dels centres, hi par-
ticipen també per mostrar les instal·lacions 

i explicar les seves característiques. A més, 
també s’organitzen tallers o activitats diri-
gides per començar el procés d’integració 
dels nens i nenes. Els equips directius, per 
la seva banda, oferiran una xerrada per ex-
plicar el procés d’admissió i la organització 
del centre.
Algunes de les dates fixes d’aquestes portes 
obertes encara estan per confirmar, però a 
finals de febrer algunes escoles ja obren les 
seves portes, mentre que la resta ho faran 
les dues primeres setmanes de març.

“Bancarrota tècnica i política”. Són les pa-
raules amb què la coalició de Sabater defi-
neix l’actual situació de l’Ajuntament de Ba-
dalona. La solució que hi proposa: govern 
de coalició, amb ella com a líder, amb ERC 
Avancem-MES, PSC, Comuns i Junts. Tots 
menys el PP. Un comunicat que arribava el 
diumenge al vespre, enmig de la retirada 
temporal de l’alcalde Pastor per problemes 
de salut. Hores després, Llauradó i Guijarro 
contestaven: no comparteixen, en cap cas, 
que el govern estigui de en fallida i el PSC 
no està disposat a cedir l’alcaldia. Llaura-
dó i Guijarro, a més, deixaven veure que 
estan disposats a enfortir el Govern. ERC 
Avancem-MES, per la seva part, tampoc 
veia oportú encarar aquest debat de manera 
precipitada, per respecte, com ells matei-
xos diuen, a la institució i a la ciutadania 
de Badalona. El grup municipal considera 
que existeixen diferents vies per tal de dur 
a terme aquesta tasca, no únicament des 
del govern. El PP, mentres tant, no ha fet 
cap moviment. Tot i això, el seu líder, Xavier 
García Albiol, va comunicar fa uns dies via 
Twitter que “l’alcalde no és capaç de liderar 
el seu propi govern”.

Guanyem 
proposa un govern 
de concentració 
sense el PPEl trànsit de vehicles fan perillar les rutes d’escola i el casc antic 

El barri de Dalt la Vila de Badalona és de 
sobres conegut per conservar una part 
important de la història de la ciutat i per 
la peculiaritat dels seus carrers, estrets 
carrerons que es conserven intactes al pas 
del temps, alguns conservats, fins i tot, 
des de fa gairebé 200 anys.
Tot i això, ara, el barri s’enfronta a un greu 
problema: el trànsit de vehicles a causa de 
les dues escoles concertades de la zona, 
el Col·legi Cultural i l’Escola Nen Jesús 
de Praga. La mobilitat es veu afectada per 
l’anar i tornar dels cotxes de pares i mares 
que creuen el barri provocant escenes de 
caos diàries en diversos punts. “Aquest 
és un barri peatonal, per això no estem 
preparats per aquest trànsit de vehicles. 
L’Ajuntament va prendre mesures que 
van durar només 1 setmana”, comenta a 
aquest Diari la Silvia, de l’AVV. La imple-
mentació dels camins escolars “instal·lats 
a corre-cuita”, són un exemple de solució 
que no va tenir molt d’èxit. 

La xerrada i debat sobre la mobilitat
Ja al setembre de l’any passat l’AVV va or-
ganitzar una xerrada per parlar d’aquesta 

Els cotxes a Dalt la Vila provoquen 
el caos en la mobilitat

problemàtica amb diferents personalitat de 
l’Ajuntament i del barri i es va arribar a una 
conclusió: tots els participants van apuntar 
a la restricció mitjançant càmeres com a un 
sistema més econòmic i efectiu per enregis-
trar les matrícules dels vehicles i multar els 
no autoritzats. 
Per altra banda, el propi veïnat va dir la seva: 
els camins escolars podrien incloure zones 
d’estacionament de vehicles que evitessin 
l’entrada de vehicles al barri, reformar els 

passos per Martí Pujol, Via Augusta i Presi-
dent Companys per a fer-los més segurs per 
als menors, o implementar el bus a peu amb 
la col·laboració dels comerços del barri són 
altres de les propostes.
Un problema, per tant, que cansa als veïns i 
veïnes, que comenten que “volem cuidar el 
barri” i afegeixen encara més: “també volem 
que les noves construccions respectin les 
restes històriques i no es deixin tantes ca-
ses buides i abandonades”.

Plaça de la Constitució a Dalt la Vila / Albert Santamaria

Foto: Arrels - Esperança

Del 07/02 al 13/02/2020
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“Badalona no pot estar al marge 
de les estratègies del futur”

Foto: UB

“De la Badalona amb la major diversitat del 
s.XX, a la Badalona amb major diversitat 
emprenedora del s.XXI”. Restarting Badalona 
estableix així, en poques paraules, els seus 
objectius. Una associació privada que neix-
per un grup de persones vinculades a la ciu-
tat que vol aprofitar totes les potencialitats de 
Badalona i complementar algunes de les ini-
ciatives barcelonines. Parlem amb el Màrius 
Rubiralta per conéixer millor el projecte.

- En quin moment es decideix crear 
Restarting Badalona?
Una mica abans de l’estiu ja hi parlàvem, 
però la idea es va gestar al septembre. Res-
tarting Badalona neix fruit d’una discussió 
entre persones, en especial Ferran Falcó, en 
què es parla que l’AMB està sent molt activa 
fent estratègies de futur i creant entorns de 
coneixement. Llavors, tenint el coneixement 
que tenim a Badalona, per exemple, al camp 
biomèdic, sent Can Ruti un dels 10 hospitals 
més importants d’Espanya, com podem estar 
tan allunyats? 

- El paper inicial seria, llavors, actuar 

dins aquest àmbit.
Actuar dins l’àmbit biomèdic, perquè tenim 
Can Ruti, i també amb les institucions públi-
ques i privades d’investigació, així com amb 
la UAB i el Campus d’Alimentació de Torri-
bera. Coordinar aquests sectors i ampliar la 
base a través de profesionals lligats a l’entorn 
de la innovació, l’emprenedoria i entorns mo-
derns.

- Quin seria el paper secundari de Res-
tarting Badalona?
Quan veus que 4 o 5 empreses arriben a 
Badalona i marxen a altres llocs vol dir que 
no estem treballant per incorporar-les dins 
aquest sistema biomèdic. El campus de Can 
Ruti té una gran atracció i a sobre està molt 
lligat amb la tecnologia i l’àmbit digital. Les 
empreses venen aquí a buscar lloc i hem 
d’aconseguir que es quedin i apostin per la 
ciutat.

- Dieu que voleu complementar algunes 
de les iniciatives de Barcelona.
Així és. Per exemple, s’està portant a terme 
una transformació del zoo en la que volem 

participar. No hem de limitar-nos a un se-
gon paper, les ciutats són molt actives i s’ha 
d’aprofitar aquest factor. Badalona va tenir un 
punt culminant a la indústria el passat segle 
i volem transformar això per canvis tecnolò-
gics, ja que estem en un gran període de la 
història: el món digital. És un bon moment 
per activar la ciutat i aconseguir financiació 
europea. Catalunya en general és una regió 
europea amb un gran impacte d’innovació i 
de coneixement.

Entrevistem a Màrius Rubiralta, president d’honor de Restarting Badalona

- Creus que la ciutadania veurà aquests 
canvis?
De fet, gran part dels projectes té a veure amb 
la participació. Per exemple, les persones 
grans poden beneficiar-se d’un altre nivell de 
vida si els ajudem a canviar els hàbits d’ali-
mentació o si es genera un entorn d’empreses 
innovadores que tinguin coneixement mèdic 
al voltant de Can Ruti, podem generar més 
llocs de treball, més activitat... La ciutadania, 
per tant, juga un paper important. 

Núm. 688
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Restaurant 
DEVESA

No se comparten menús, tiene que ser un menú por persona.
Se requiere un mínimo de 2 personas para solicitar la calçotada clásica.

PRECIO POR PERSONA 
33,65€ + 10% IVA

MENU ESPECIAL GRUPOS
Calçotada clásica mínimo 2 personas:

Carretera de Badalona 
a Montcada km 6 
Tel. 93 395 41 55
www.restaurantedevesa.com  
mail: devesa@restaurantedevesa.com

- Menús de empresa 
  Navidad
- Calçotades desde noviembre 
  a principios de mayo 
- Bodas 
- Comuniones 
- Bautizos 
- Cargolades 

• PAN TOSTADO CON TOMATE 
• PEQUEÑO APERITIVO

• CALÇOTS EN SU SALSA
  (pueden comer todos los calçots 

   que quieran)

PARRILLADA DE CARNE
• POLLO

• BUTIFARRA NEGRA 
• BUTIFARRA PAYÉS

• LOMO 
• CORDERO 

• GUARNICIÓN: JUDÍAS DEL 
VALLÉS 

• ALL I OLI

POSTRE
• CREMA CATALANA ó

• MACEDONIA
• CAFÉ – LICOR

BODEGA
• VINO TINTO SELECTO 

   (se puede repetir) 
• SANGRÍA DE CAVA 
   (se puede repetir) 

• AGUA MINERAL 
• CERVEZAS NO INCLUIDAS

Els Mossos detenen un home 
per agressió a un centre de MENAS de Bufalà 
Van resultar ferits dos joves, un treballador del centre i dos Mossos

Centre de Gestió de Projectes Socials ISOM

Pont del Petroli malmès / Aj. Badalona

un Pla Econòmic Financer, però que dispo-
sen de recursos suficients per destinar part 
del romanent a les obres de reparació dels 
danys provocats pel temporal Glòria.
Cal posar de relleu que el passat 29 de 
gener, la Federació Catalana de Municipis 
(FMC) ja va sol·licitar l’adopció de mesures 
urgents per pal·liar els danys ocasionats pel 
temporal. Dins d’aquestes mesures dema-
nava que “les entitats locals puguin afrontar 
les reparacions amb el superàvit de 2020, 
ampliant el catàleg d’Inversions Financera-
ment Sostenibles, sense incórrer en dèficit 
i sense que l’import destinat a aquesta fi-
nalitat comptabilitzi en sostre de despesa”.

El temporal Glòria, que va afectar Badalo-
na entre el 21 i el 25 de gener, va produir 
diverses destrosses i desperfectes a moltes 
infraestructures de la ciutat. Segons dades 
facilitades pel govern municipal, el valor 
de les destrosses supera els 7M€ , amb 
especial incidència la zona de platges, amb 
1,7M€  o l’espai del port amb un cost de 
més de 3M. Aquest fet va portar al govern 
municipal a impulsar un decret d’emergèn-
cia que permet al consistori agilitzar els trà-
mits necessaris.
El passat mes de desembre, però, l’Ajun-
tament de Badalona es va veure obligat a 
aprovar un Pla Econòmic Financer, pels 
exercicis 2019-2020, com a conseqüència 
d’haver superat la regla de despesa du-
rant el 2018, malgrat tenir un líquid d’uns 
135M€ a tresoreria.
Davant la necessitat de posar en marxa 
inversions per reparar els desperfectes 
esmentats, el grup municipal d’ERC Avan-
cem-MES proposa, aprofitant que tant el 
govern municipal com l’estatal es troben en 
mans del mateix partit polític, demanar una 
flexibilització del sostre de despesa i del Pla 
Econòmic Financer vigent a la nostra ciutat. 
A parer del grup republicà, aquesta fórmula 
es podria estendre a altres administracions 
del territori que troben limitada la seva ca-
pacitat inversora pel sostre de dèficit o per 

ERC Avancem-MES proposa una 
flexibilització del Pla Econòmic 
Financer per reparar Badalona 

El passat dilluns sobre les 10 del matí, uns 
joves migrats sense tutela d’un centre de 
MENAs van patir agressions per part d’un 
home que els va propinar diversos cops 
i els va llençar una cadira i una tassa de 
café.
Els fets van passar després que una de les 
educadores socials del centre fos incre-
pada pel seu origen magrebí en un bar de 
Bufalà. Aquesta va tornar al centre, acom-
panyada d’un estudiant, amb normalitat, 
però quan dos dels residents van sortir de 
l’edifici, un client habitual del bar els va 
agredir. Els joves van tornar a refugiar-se 
al centre, però l’home els va seguir amb 
un pal de mig metre fins que, finalment, va 
agredir també a un treballador del centre 
marroquí que el va intentar calmar.

Per altra banda, la germana de l’agressor 
s’ha fet notar per xarxes socials i ha as-
segurat que van ser els joves els qui van 
increpar primer al seu germà i que per això 
l’home va reaccionar així.
Els Mossos van arribar al llocs dels fets 
moments després, igual que els serveis 
d’emergència, i van detenir a l’home, veí 
de Badalona. D’altra banda, la Generalitat 
anuncia que es personarà com a acusació 
particular contra aquest agressor, al igual 
que l’Ajuntament.
L’alcalde en funcions ja ha denunciat els 
fets i condemnat l’agressió, de la mateixa 
manera que Unitat Contra el Feixisme i Ra-
cisme Baix Besòs. Diverses personalitats 
polítiques també han donat el seu suport 
als agredits per xarxes.
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Els Mossos d’Esquadra van desallotjar, 
aquest dilluns l’oficina del “fons vol-
tor” Azora ocupada pel Sindicat de Llo-
gaters. L’entitat reclamava interlocució 
amb l’empresa per negociar contractes 
de lloguer “per un preu just” per a 250 
famílies, interlocució que finalment no 
s’ha produït, molts d’ells veïns de l’edi-
fici del carrer Indústria de Badalona, 
propietat del fons voltor “Azora”.
Les 250 famílies afectades pertanyen 
a 11 fiques de 6 comunitats de veïns 
de Badalona, l’Hospitalet, Barcelona, 
Terrassa i Granollers. 
El Sindicat de Llogaters va començar 
a rebre denúncies a finals de l’estiu 
d’augments de lloguer “abusius” a Ba-
dalona –segons explica l’entitat de fins 
al 80%-, i un cop els van fer públics 
van sorgir casos als altres indrets. 
Tots els afectats, assegura el Sindicat 
de Llogaters, tenen en comú que els 
seus pisos pertanyen a Azora, que qua-
lifiquen com el “tercer fons voltor de 
l’Estat”.

Ocupen l’oficina 
d’Azora per 
denunciar la 
pujada de lloguersMercè Rius parla de com minimitzar l’impacte sobre el medi

Aquest dimecres, la Directora General de 
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, la 
badalonina Mercè Rius, ha apropat a la 
ciutadania quines són les solucions que 
podem assumir a nivell local per combatre 
el canvi climàtic i minimitzar l’impacte so-
bre el medi. La conferència va començar a 
les 19h fent un repàs històric de la situació 
del litoral al llarg dels anys i com aques-
ta ha canviat. “El sistema de clavegueram 
unitari ha permès recuperar la qualitat de 
l’aigua”, assegurava la Mercè Rius, “però 
quan plou molt les aigües es barregen i, a 
l’estiu, el resultat és la bandera vermella”. 
Com no podia ser d’una altra manera, la 
ponent també ha parlat del temporal Glòria 
que va patir Badalona fa unes setmanes i 
ha assegurat que “no és resultat directe del 
canvi climàtic perquè temporals n’hi ha. El 
que passa és que augmenten la freqüèn-
cia, fet sobre el que hem de reflexionar”. 
Les dades que ha proporcionat, a més, 
són esgarrifoses si ho analitzem a escala 
global: el nivell del mar ha augmentat 3,3 
cm durant aquests anys i la temperatura, 

“El Glòria no es resultat directe 
del canvi climàtic”

gairebé 2 graus des dels anys 50. Per úl-
tim, la Mercè Rius ha donat una sèrie de 
pautes per donar a conèixer què pot fer 
l’administració local: fomentar el transport 

sostenible, generar energia també sosteni-
ble i rehabilitar l’energètica dels edificis. 
“El cost d’actuar es sempre menor que no 
fer res”.

Conferència del Cicle “Anar a Mar” / Eva Gómez
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El grup Krear-T vol crear diàleg entre joves

Isma, Óscar, David, Marc i Pablo 
són un grup de joves de diferents 
edats i amb diferents treballs que 
tenen un objectiu comú: fer art i, 
alhora, ajudar a qui té menys opor-
tunitats a través del grafiti. 
Aquests artistes urbans oscil·len 
entre els 20 i els 30 anys i pretenen 
inculcar valors socials, tal i com 
ells mateixos afirmen, realitzant 
tallers a diferents entitats i escoles 
del barri de La Salut.  “Sobretot ens 
enfoquem a les persones més jo-

Artistes urbans pinten grafitis 
a La Salut amb una funció social 

ves i conflictives perquè volem que 
plasmin les seves inseguretats a 
través d’això”, comenta en Marc, de 
26 anys, al Diari. “Utilitzem Krear-T 
com un canal per a transmetre cul-
tura i crear diàleg. Volem ser un 
referent i tenir aquest punt de fres-
cor”, explica en Pablo, de 30 anys.

“Ara la gent està acostumada 
a veure’ns, però hem rebut 
moltes queixes”
La mala imatge que envolta el grafi-

ti i la cultura urbana no ha escapat a 
aquest grup de La Salut. “No tenim 
un espai en concret, ens adaptem 
als que les escoles o els centres 
on anem ens proporcionen. Ara, la 
gent està acostumada, però al prin-
cipi ens deien de tot”. 
Aquests joves van creuar els seus 
camins el 2011, quan es van 
ajuntar per dur a terme aquest 
tipus d’activitats de manera tem-
poral i els hi va agradar tant, que 
a partir d’aquí van crear Krear-T. 
“Ara les noves generacions ens 
ensenyen i fins i tot treballem 
amb diferents col·lectius, com la 
gent que té diversitat funcional. 
Visibilitzem el procés partici-
patiu”. Respecte a la necessitat 
d’aquest tipus de projecte al ba-
rri, els joves ho deixen clar: “Tots 
els barris de Badalona haurien 
de tenir aquesta oportunitat. A 
La Salut és més necessari que a 
altres llocs? Potser sí”.  

Integrants de Krear-T 

TROBADA UNA GRANADA DE MORTER AL MAS RAM

FOTONOTÍCIA

Aquest dimecres va aparèixer 
una presumpta granada de 
morter antiga al costat de la 
carretera B-500 molt a prop 
de l’entrada a la urbanització 

Mas Ram. Es va procedir a 
abalisar la zona fins a l’arri-
bada d’un equip TEDAX de 
Mossos d’Esquadra que es va 
fer càrrec de l’artefacte.

Imatge de l’artefacte / Guàrdia Urbana
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Aquest any, l’Anís del Mono està celebrant 
els seus 150 anys. El Museu de Badalona 
ja ho està celebrant amb l’exposició El dia-
mant de Badalona. Ara, i gràcies a la gran 
demanda per visitar la històrica fàbrica, el 
Museu ha obert grup extra en diferents da-
tes dels mesos d’abril, maig i juny. En cas 
de tenir interès en adquirir alguna d’aques-
tes entrades, us podeu adreçar directament 
al mateix Museu de Badalona, trucant al 
telèfon 93.384.17.50. D’altra banda, el Mu-
seu de Badalona organitza aquesta visita 
regularment cada tercer diumenge de mes 
(excepte juliol i agost).

El cicle mensual de música “Enjoy the si-
lenci” segueix impregnant de música, i 
de molta qualitat, el teatre del Círcol. La 
pròxima proposta serà el diumenge, 16 de 
febrer, amb l’actuació en solitari de Lluís 
Galvadà. El cantant d’Els Pets, banda icò-
nica del rock català des de la seva explosió 
a finals dels anys 80 presentarà, juntament 
amb el pianista Joan-Pau Chaves un con-
cert, en format acústic. Gavaldà en solitari, 
repassarà les cançons d’Els Pets. El concert 
començarà a les 19:30h, i les entrades ja 
estan a la venda. 

Amplien les 
visites a la 
fàbrica de l’Anís 
del Mono

Lluís Gavaldà 
actuarà al 
Círcol el 
diumenge 16 

El mag Enric Magoo celebrarà els seus 40 anys de professió 

Cavalls i carruatges sortiran per Badalona 

El Festival Internacional de Màgia de Ba-
dalona – Memorial Li-Chang celebra en-

Badalona ja ho té tot a punt per la 
nova edició de la Passada de Sant 
Antoni, aquest diumenge 9 de febrer 
arriba a la seva 144ª edició. A les 11h, 
arrencarà la Passada, amb la sortida 
des de la Masia de Can Cabanyes, 
des del carrer Salvador Espriu, a 
continuació anirà pel carrer General 
Weyler, Indústria, Roger de Flo, plaça 
Pep Ventura, Sagunt, Guifré i Arbres. 
A la Plana, aturada i benedicció, des-
prés anirà per Martí Pujol, Francesc 
Layret, Sant Pau, Sant Pere, Prim, 
Germà Juli, Via Augusta, Anselm 
Clavé, Alcalde Xifré, Rambla de Sant 
Joan i Salvador Espriu. La Passada 
s’acabarà a la Masia de Can Caban-
yes. A les 11:30h, la Passada arribarà 
a la plaça de la Plana on s’ha progra-
mat una actuació dels Bastoners de 
Canyet. A les 12h, Benedicció, a la 
Plana, d’animals. El recorregut podrà 
variar per motius imprevistos de la 
via pública. 

El festival Li Chang de màgia 
celebra el seu vintè aniversari 

La Passada arriba diumenge 
a la seva 144ª edició

guany la seva 20a edició amb una progra-
mació que combina propostes arriscades 

internacionals amb altres innovadores 
d’artistes locals. L’edició d’enguany inclou, 
entre els seus plats forts, les actuacions 
del Mag Marín, el mag Woody Aragón, 
els portuguesos Tá na manga, el finlandès 
Marko Karvo, així com l’espectacle ‘Con-
fidències d’un prestidigitador’ del director 
del festival, el badaloní Enric Magoo, qui 
celebra els seus 40 anys de professió. En 
aquesta edició, el Mag Selvin rebrà la men-
ció honorífica dins del Memorial Li-Chang. 
El Teatre Principal de Badalona acollirà la 
funció ‘Màgia i humor’, que serà presenta-
da per Marcel Tomàs el 8 de febrer amb el 
Mag Marín, guardonat amb el Premi Na-
cional de Màgia, i Woody Aragón, guan-
yador en dues ocasions del Premi mundial 
de Cartomàgia el 2011 i 2014. Magoo ce-
lebrarà els seus 40 anys de professió amb 
l’espectacle inèdit ‘Confidències d’un pres-
tidigitador’ el 16 de febrer. Com ha explicat 
Magoo, l’espectacle narra les intimitats 
dels mags i la seva avaluació amb un “to 
molt íntim”.

Presentació, ara fa uns dies, del Festival Li Chang / Ajuntament 

Imatge de la fàbrica de l’Anís del Mono

Imatge d’arxiu de la Passada de Badalona 

Imatge del cantant dels Pets, Lluís Galvadà 
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LA PRÈVIA 21a Jornada Lliga ACB. Pavelló Olímpic, diumenge 9 de febrer a les 5 de la tarda

Sumar el desè triomf abans de l’aturada

LÓPEZ-AROSTEGUI

NENO DIMITRIJEVIC

KLEMEN PREPELIC

ALEN OMIC LUKE HARANGODY

JOVENTUT BADALONA
Entrenador: Carles Duran

El base Tony Wroten jugarà el seu primer partit a Badalona. / David Grau 

La Penya rep el Montakit Fuenlabrada a 
l’Olímpic després d’una setmana de con-
trastos. Diumenge passat, a Madrid, els 
verd-i-negres van fer saltar la banca al Wi-
Zink Center i van trencar per fi la mala ra-
txa a la lliga, tombant el totpoderós conjunt 
blanc. L’alegria, però, es va truncar dimarts a 
Andorra, on els de Carles Duran van perdre 
en l’últim sospir. Una derrota dolorosa que, 
malauradament, els ha acabat deixant fora de 
l’Eurocup.  
A l’ACB, però, encara queda molta feina per 
fer i guanyar els madrilenys a casa i asso-
lir el desè triomf és imperatiu per remuntar 
posicions. A més, després del partit d’aquest 

diumenge arriben gairebé tres setmanes 
d’aturada, per la Copa i la primera finestra 
FIBA de l’any, i seria bo afrontar-les amb un 
bon regust. 
El Montakit Fuenlabrada aterra a l’Olímpic 
amb l’aigua al coll, com a cuer de la Lliga 
Endesa (4-15), i després d’haver destituït el 
tècnic Jota Cuspinera per intentar aturar la 
caiguda lliure de l’equip. Paco García l’ha 
substituït amb l’objectiu de treure’ls del pou i 
el Joventut farà bé de no refiar-se davant d’un 
rival que necessita sumar victòries com sigui. 
El nord-americà Tony Wroten, decisiu a Ma-
drid en el seu primer partit amb la Penya, 
debutarà a l’Olímpic.  

MONTAKIT FUENLABRADA
Entrenador: Paco García

CHRISTIAN EYENGA

TOMÁS BELLAS

MARC GARCIA

PIERRE GILLET OSAS EHIGITOR

EL JÚNIOR VERD-I-NEGRE, A LITUÀNIA PER JUGAR
LA FASE PRÈVIA DE L’ADIDAS NGT DE L’EUROLLIGA

El júnior del Joventut és a Kaunas (Lituà-
nia) per disputar des d’aquest divendres 
la fase prèvia de l’Adidas Next Generation 
Tournament que organitza l’Eurolliga. Els 
badalonins es van proclamar campions 
d’aquesta competició continental l’any 
2013, en una final disputada a Londres 
contra el Barça.  Els verd-i-negres estan 
enquadrats en el grup B i tenen com a 
rivals el Barking Abbey de Londres, el Fe-

nerbahce  i el Rytas Vilnius. A l’altre grup 
hi ha el Casademont Saragossa, el Nan-
terre 92, el Venècia i el Zalgiris Kaunas. 
Només els primers de grup passen a la 
final i només el campió tindrà bitllet per a 
la fase final, que es jugarà al maig coinci-
dint amb la Final a 4 de Colònia (Aleman-
ya). En cas de no classificar-se, la Penya 
haurà d’estar pendent de les tres invita-
cions extres que repartirà l’Eurolliga. 
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SUPERMANAGER

1- Hannah, Campazzo, Pérez.
2- Abalde, Shields, Prepelic, 
     Bouteille.
3- Shengelia, Mirotic, Radovic,
    Dubjlevic.

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. 21 Jornada 20 
sense puntuacions pel partit aplaçat 
del Fuenlabrada - Gran Canaria

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

Randolph (13), Laprovittola (7), Deck (14), Carroll 
(15), Tavares (-) -cinc inicial-, Causeur (11), Rudy 
Fernández (-), Reyes (7), Llull (7) i Mickey (9). 

Des de l’època de Ricky i Rudy, fa més d’una 
dècada, l’any 2008, que la Penya no guan-
yava a la pista del Real Madrid. Els verd-i-
negres, però, van acabar per fi amb aquesta 
sequera, assaltant el WiZink Center. Klemen 
Prepelic (22 punts), que s’enfrontava al seu 
equip (està cedit pels blancs), va liderar la 
victòria dels verd-i-negres, però també va 
ser clau el paper de Kanter (12 punts) i el 
debut explosiu de Tony Wroten (13 punts i 
5 assistències), que va entrar en la convo-
catòria en detriment de Buford.
El base nord-americà, tot i arribar feia tot 
just 48 hores, va aportar el seu físic pode-
rós i desequilibri en l’u contra u, però a més 
va agafar la responsabilitat en els moments 
calents. Un triple seu des de la cantonada 
(tot i que el tir exterior no és el seu fort), 

86

JOVENTUT 

López-Arostegui (6), Prepelic (22), Kanter (12), Ha-

rangody (5), Dimitrijevic (7) -cinc inicial-, Wroten 

(13), Morgan (8), Ventura (3), Omic (8) i Zagars (2). 

83

MADRID

Cop d’efecte a Madrid, amb 
una gran estrena de Wroten

amb 83-81, i una gran assistència a Pre-
pelic, que va situar el definitiu 83-86, van 
servir per segellar la gesta dels de Carles 
Duran.
A banda de l’aportació d’aquests tres juga-
dors, tot l’equip va sumar. A més, la Penya 
no va abaixar mai els braços, ni quan el 
Madrid va arribar a guanyar de 14 punts 
de diferència (52-38) en el tercer quart. Els 
blancs, tot i permetre’s el luxe de deixar 
fora de la convocatòria Campazzo, Taylor 
o Thompkins i fer jugar només 7 minuts 
Tavares o Rudy, van dominar el partit fins 
aquell moment, gràcies a l’encert de Deck, 
Randolph, Carroll i Causeur, però en l’es-
print final van sucumbir davant l’empenta 
dels badalonins. 

Propera jornada

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

Monbus Obra - BAXI Manresa                97-83
Casademont S. -  UCAM Múrcia 80-70
Unicaja - Kirolbet Baskonia  82-72
Real Madrid - Joventut  83-86
Coosur Betis - S. Pablo Burgos 79-66   
Mba Andorra -  Movistar Estu 69-65
Iberostar Tenerife - Barça          83-87
València Basket -  RETAbet Bilbao   78-81
Montakit Fuenla  -  Herbalife G             Suspès

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

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

Classificació

Wroten i Prepelic, letals a Madrid. / ACB Photo / V. Carretero
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Si Buford marxa, en falta un oi?
El Joventut ha rescindit el contracte de 
Perrin Buford, un notícia box popuri te-
nint en compte el poc rendiment que ha 
donat a la pista i la poca sintonia que ha 
tingut amb la resta dels seus companys. 
Una vegada la Penya ha quedat eliminada 
d’Europa l’acord ha estat fulminant per-
què el jugador no volia continuar com ja 

va demostrar amb missatges negatius a 
instagram i la Penya ja no comptava amb 
ell. Però no oblidem que Wroten ha arri-
bat en el lloc de Zisis. Qui cobreix el lloc 
de Buford? El club no es pronuncia però 
crec que s’hauria de buscar un recanvi per 
aspirar realment al play-off, objectiu molt 
complicat.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

L’exverd-i-negre Clevin Hannah, amb un tri-
ple a 2,5 segons del final, va deixar la Penya 
amb un pam de nas a la pista del Morabanc 
Andorra (90-89). Els verd-i-negres van aca-
ronar la primera victòria europea fora de 
casa, però en un final agònic van rebre un 

Punt i final a l’aventura europea

gerro d’aigua freda que, malauradament, els 
ha acabat fent fora de l’Eurocup. 
Amb la derrota a Andorra, els verd-i-negres, 
per seguir vius, necessitaven que l’Unicaja 
perdés a casa contra el Tofas Bursa. Un resul-
tat que, lamentablement, no es va produir. Els 

  Equip  G P

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

Classificació

 Resultats  Top 16 - Grup H 

Mba  Andorra -  Joventut     90-89

Unicaja -  Tofas Bursa  76- 68

malaguenys no van fallar (76-68) i el darrer 
partit del Top 16  a l’Olímpic, el 4 de març 
precisament contra l’Unicaja, ja serà del tot 
intranscendent. 

Perrin Buford es desvincula 
L’aler va jugar a Andorra el seu darrer partit 
amb la Penya. Aquest dijous el club va anun-
ciar la seva desvinculació, després d’arribar a 
un acord per rescindir el contracte. Buford va 
signar fins a final de curs, però el seu joc no 
ha acabat mai de convèncer i amb l’arribada 
de Wroten el seu adeu només era qüestió de 
temps. 

Sy (5), Massenat (1), Todorovic (15), Diagne (15), 
Senglin (6) -cinc inicial-, Pérez (6), Llovet (7), Han-
nah (10), Walker (11), Colom (-) i Jelinek (14). 
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JOVENTUT 

Dimitrijevic (14), Buford (3), Morgan (5), Prepelic (22), 

Kanter (8) -cinc inicial-, Parra (3), López-Arostegui 

(7), Ventura (7), Omic (8), Zagars (-) i Harangody (12).  
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MORABANC
 ANDORRA

Dimitrijevic, en el partit contra els andorrans. /  Morabanc Andorra
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LA PRÈVIA 24a Jornada. Camp d’Esports. Diumenge, 9 de febrer. 17 hores.

Toca aixecar-se a la terra ferma

CF BADALONALLEIDA

POSICIÓ 8è
11 Partits a casa G 6  E 4  P 1

Gols a casa Marcats 14 Rebuts 6
Entrenador Manuel Casas, Molo.

POSICIÓ18è
12 Partits a fora G 2  E 3  P 7

Gols a fora Marcats 8  Rebuts 16
Entrenador Manolo González.

Foto: Eloy Molina.

Després d’un gener ple de bons mo-
ments, amb les dues eliminatòries de 
copa contra equips de primera que van 
il·lusionar la ciutat, el Badalona ha en-
trat al mes de febrer ensopegant a casa, 
contra el Cornellà, i caient en una preocu-
pant avant-penúltima posició a la lliga. La 
bona dinàmica que havia insinuat l’equip 
escapulat durant les últimes jornades es 

va esvair diumenge i les urgències han 
tornat a aparèixer. Un punt dels últims 
nou és massa poc per aspirar a sortir 
d’allà baix. 
Enmig d’aquest panorama es presenta la 
visita al Camp d’Esports, on espera un 
rival, el Lleida de Molo, que, després 
d’un mes de desembre per oblidar, ha 
començat força bé l’any 2020, tot i que 

dimecres va haver de viatjar per disputar 
un partit ajornat contra La Nucía i va cau-
re (2-1). Precisament l’equip alacantí és 
l’únic que ha guanyat al Camp d’Esports, 
en la segona jornada del campionat. “Serà 
molt difícil. El Lleida és un equip fet per 
disputar un lloc en el play-off i que a casa 
només ha perdut un partit”, considera, en 
aquest sentit, Manolo González.

20

BADALONA  -  ANDORRA

Badalona:  Morales; Robert Simón, Robusté, 
Pelón, Moyano, Iván Malón (Kilian Durán, 80‘); 
Adri Díaz (Joel Lasso, 59‘), Marc Carbó; Cris 
Montes (Máyor, 80‘), Abel Suárez; Chema Mo-
reno.

Badalona: Ramon; Iván Guzmán, Cristian Pérez, 
Pol Moreno, Javi Jiménez; Agus Medina, Isaac 
Nana; Cristian Lobato (Adrián Hernández, 85‘), 
Fernando Pina (Carlos Esteve, 88‘); Pablo Fer-
nández (De Baunbag, 74‘) i Becerra.

Gols: 0-1 (77‘) Becerra. 0-2 (82‘) Pol Moreno. 

Àrbitre: Miguel Sesma Espinosa (comitè de La 
Rioja). T.G.: Adri Díaz, Robusté i Marc Carbó.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Sabadell 44 32 17
 2. Barcelona B 41 33 21
 3. Castelló 40 33 18
 4. Cornellà 40 31 24
 5. Vila-real B 39 30 24
 6. Espanyol B 38 39 27
 7. Andorra 37 27 22
 8. Lleida 35 25 21
 9. Olot 33 20 15
 10. Llagostera 30 23 25
 11. La Nucía 29 23 23
 12. At. Llevant 29 23 28
13. Ebro 28 24 28
 14. Gimnàstic 26 27 30
 15. Ejea 25 25 30
 16. València-Mestalla 22 23 28
 17. Hércules 21 27 34
 18. Badalona 21 14 26
 19. Oriola 18 22 42
 20. Prat 17 20 38

 Lleida - Badalona

 Andorra -  Prat

 Llagostera -  At. Llevant

 Ebro -  Ejea 

 València -Mestalla   -  Olot

 Castelló - Espanyol B

 Oriola -  Hércules

 Barcelona B   -  Vila-real B 

 Cornellà -  Gimnàstic

 La Nucía -  Sabadell

Propera Jornada Resultats Jornada 23

 Badalona 0 - Cornellà 2

 Vila-real B 4   -  Llagostera 1

 Espanyol 2 -  Lleida 2

 At. Llevant 1 -  Oriola 1

 Prat 1 -  Barcelona B 2

 Ejea 1 - Andorra 1

 Gimnàstic 4  -  Ebro 1

 Olot 1   -  Castelló 0

 Sabadell 1 -  Hércules 2

 La Nucía 0 -  València-Mestalla 0

La bona dinàmica 
del gener s’ha esvaït 
i el Badalona ocupa 
una perillosa avant-
penúltima posició

Núm. 688
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Pelón: “Hem de confiar més en nosaltres”

Foto: Eloy Molina

Manuel Cabrera, Pelón (Sanlúcar 
de Barrameda, Cadis, 8 de gener de 
1995) acompanya a Robusté i Moya-
no en l’eix central de la defensa del 
Badalona d’aquesta temporada. A 
l’estiu va decidir sortir per primera 
vegada d’Andalusia per créixer com 
a futbolista i va apostar pel club es-
capulat.

- Com es troba a Badalona?
- Cada cop millor. Em sento còmode, amb 
molta confiança i amb ganes que ens en 
sortim.

- Li ha costat adaptar-se a la ciutat i 
a l’equip?
- No, però sempre és una mica difícil 
allunyar-se de la família.

- Què li va dir a Dani Del Moral, que 
va ser company seu al Sanluqueño, 
quan li va preguntar pel Badalona?
- Que li vindria bé venir, perquè tenim un 
camp gran i perquè és un jugador amb 
unes característiques diferents de les que 
hi havia a la plantilla. Era una oportunitat 
bona per a ell.

- El pitjor d’aquesta experiència que 

està vivint a Badalona deu ser la si-
tuació de l’equip.
- Tots volem sortir d’allà baix i, ara mateix, 
hi ha un punt d’angoixa, però hem d’obrir 

un parèntesi de tranquil·litat, treballar 
més, lluitar més i tancar els partits quan 
se’ns posin difícils. Hem de confiar més 
en nosaltres: hem demostrat que podem 

guanyar a qualsevol i que, si estem bé, és 
molt difícil que ens guanyin.

- Què li suposa jugar al costat de dos 
centrals amb l’experiència d’Ismael 
Moyano i Miquel Robusté?
- Des que era molt jove que lluito amb fut-
bolistes veterans per guanyar-me un lloc. 
Per això ara, amb vint-i-cinc anys, tinc una 
maduresa que no tindria si no hagués estat 
així. Ha estat molt positiu per a mi estar 
envoltat de jugadors amb experiència, 
m’ha ajudat a millorar. Rebre els seus con-
sells m’ha fet aprendre més de pressa i sa-
ber reaccionar davant totes les situacions.

- Li és còmode jugar en una defensa 
de tres centrals?
- És la primera vegada que jugo amb 
aquest sistema i em trobo bé: tinc llibertat 
per anar a les cobertures i per sortir de da-
rrere sabent que tinc l’esquena guardada.

- Li agradaria continuar la temporada 
que ve a Badalona? Dependrà de si 
l’equip manté la categoria?
- Ja es veurà quan acabi la temporada. Jo 
he vingut aquí a mirar de créixer i millo-
rar i, ara mateix, vull que l’equip se salvi. 
Quan toqui, ja en parlarem.

Del 07/02 al 13/02/2020
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El Seagull va tornar a mostrar la seva 
cara més amable i més agredolça da-
vant l’Atlètic de Madrid B a la dinovena 
jornada de la lliga Reto Iberdrola i que 
se’ns va escapar en els minuts finals 
del duel (3-2).
Els 90 minuts de matx es van traduir 
en una derrota com també es van po-
der haver facturat els tres punts al vol 
de tornada a Badalona. Perquè fins als 
minuts finals, les ‘gavines’ van tenir a 
la mà el triomf però, novament, va ser 
l’equip rival qui va estar més efectiu de 
cara a porteria i va aprofitar les oca-
sions per deixar-nos amb la mel als 
llavis.
El conjunt matalasser va protagonitzar 
un gran començament de partit i en el 
minut 15 de partit va estrenar el mar-
cador, amb una diana de la local Lei-
re. Un 1-0 amb el qual s’arribaria a la 
mitja part. Un mínim desavantatge que 
va activar encara més el conjunt d’Ana 

Encara que pugui semblar difícil de creure, 
la Unificació Llefià és pràcticament igual 
de líder ara – després de quatre jornades 
sense conèixer la victòria – que fa un mes. 
Tot i acumular tres empats i una derrota, 
el conjunt de Jordi Souto consolida amb 
força la primera posició (42 punts) de 
2cat2 gràcies a la dinàmica, també agre-
dolça, de bona part dels seus perseguidors 
(36 punts).
Diumenge al Municipal de Llefià, l’equip 
vermell va protagonitzar un partit amb dues 
cares. El primer temps es va desenvolupar 
sense gairebé ocasions locals i sense un 
dominador clar sobre la gespa. A la repre-
sa, la ‘Llefi’ va millorar en atac i Monty va 
igualar el gol del CP Sarrià, aconseguit al 
primer temps (1-1). Diumenge a les 17h, la 
Llefi visita la UD Cirera, a Mataró. 
Qui també consolida la seva posició és el 
Lloreda de Benja Portillo, a Tercera Cata-

Junyent a la represa.
Després del pas per vestuaris, Irina Uri-
be va igualar el partit en el minut 67 i 
ens va donar ales per créixer i creure en 
una remuntada que ens donés els tres 
punts. Però no va ser així i quan una 
igualada semblava el marcador amb 
què conclouria la contesa, el filial de l’ 
Atlético de Madrid va recuperar l’avan-
tatge amb dues dianes pràcticament se-
guides al 85‘i al 87‘ que van sentenciar 
el duel gràcies als gols d’Alexia i Bicho.
Finalment, Alba Gordo va retallar dis-
tàncies des del punt de penal però la 
victòria es va quedar a Alcalá de He-
nares. Tot i la derrota, les ‘gavines’ es 
mantenen a la zona tranquil·la de la 
classificació amb 26 punts. 
Aquest pròxim diumenge a les 12h, 
el Seagull buscarà de nou la victòria 
davant el Saragossa CFF, rival situat 
amb cinc punts més que les badaloni-
nes.

lana G4. Els vermells van superar la Ma-
taronesa a casa (3-1) i són segons amb 44 
punts, sis més que el segon. En canvi, el 
Young Talent no va poder sumar els tres 
punts contra el Calella (3-3) i es despenja 
notablement de les posicions capdavante-
res de la taula (A 7 de distància). El Pere 
Gol va igualar contra el Tiana (1-1) i es 
manté, per ‘average’, fora de les posicions 
de descens a Quarta Catalana.
Finalment, al darrer nivell del futbol territo-
rial, el Pomar va desaprofitar l’oportunitat 
de recuperar la primera posició a 4cat16. 
Els d’Ángel Fernández van caure contra el 
Rayo Viladecans (3-1) però l’ensopegada 
és menor després de l’empat del líder, el 
Bon Pastor (1-1 contra el Valldoreix C). 
També comença a treure el cap i optar a la 
promoció d’ascens a Tercera el YT B, qui 
va superar el Bellvitge B (0-3). La segona 
posició és a tres punts de distància.

Foto: Marcos Marín

Foto: Llefià

Quatre minuts finals fatídics 
a Madrid condemnen el Seagull (3-2)

Beneficiós empat que consolida el lideratge 
de la ‘Llefi’; el Young Talent es despenja

El Seagull es retroba amb el triomf i segueix a la part mitjana-alta de la taula

El Pomar manté la segona posició i té a tocar el lideratge

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comFUTBOL COMARCAL

Núm. 688



Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com BÀSQUET COMARCAL 21

L’ Ademar supera una nova final a Mataró; 
el Joventut Femení torna a caure
El Badalonès va caure a La Plana davant la UE Mataró

Foto: Ademar

Foto: Minguella

Els duels entre Badalona i Mataró van ser 
els grans protagonistes aquesta jornada a 
lliga EBA. AE Badalonès - UE Mataró Ger-
mans Homs i Mataró Parc Boet - Maristes 
Ademar. Dos duels de màxima igualtat i ob-
jectius idèntics que es van decidir en contra 
dels ‘dimonis’ i a favor de l’Ademar. L’equip 
de Lluís García necessitava sumar els 2 
punts a domicili i davant un rival directe a 
la taula. Oriol Franch (18 punts i 6 rebots) i 
Franc García (13 punts i 8 rebots) van lide-
rar els badalonins a l’Eusebi Millan (81-85) 
en un matx que es va decidir a la pròrroga 
després de concloure els 40 minuts inicials 
amb empat (70-70). La segona victòria 
seguida serveix per mantenir la distància 
respecte a la promoció de permanència, si-
tuada a un únic triomf de distància. 

Amb una derrota badalonina va concloure 
l’altre duel entre ciutats. El Badalonés va 
caure de 23 punts a La Plana davant la UE 
Mataró (48-71). Tot i això, el matx va arren-
car igualat (11-10). Però els visitants van 
augmentar l’avantatge abans del descans 
(18-32). Tot i igualar-se novament el matx 
a la represa (37-39). 32 punts als darrers 
10 minuts i un enorme encert mataroní van 
ser els motius de la desfeta de l’equip de 
Xavi Riera a La Plana. Tot i això, les opcions 
d’aspirar a la segona plaça encara es mante-
nen ben vives, a dos de distància.  
Aquest cap de setmana hi haurà jornada de 
descans a EBA i la competició no tornarà 
fins al 15-16 de febrer. 
A partir de Copa Catalunya, les desfetes 
dels conjunts badalonins es succeeixen una 
darrera una altra.  El Masnou es va desfer 
amb comoditat (85-51) d’un Círcol Catòlic 

Cotonifici que només va poder aguantar un 
període la força desmesurada del poderós 
cicló blanc, que va tenir a cinc jugadors per 
damunt dels dobles dígits d’anotació. Per la 
seva part, el Granollers de Ricard Ventura 
va fer volar els punts del Centre Parroquial 
(62-68). El partit es va decidir a l’últim 
quart, amb un parcial letal de 6-16. Els 10 
triples del combinat de Carlos Espona van 
acabar resultant estèrils contra uns blanc-i-
blaus que van saber jugar les seves cartes 
quan més cremava la pilota. 

A Primera Catalana, la Cultural va caure 
contra l’Arbúcies (63-72) i la Minguella a 
Casagemes per la mínima contra el Pala-
mós (62-63). Dues desfetes molt doloroses 
que no ajuden als equips a apropar-se als 
seus objectius. En canvi, a Segona, el filial 
del Círcol segueix intractable. 16 victòries 
en 16 jornades després de superar el Teià 
(65-60). També va vèncer la Minguella B 
l’Argentona (76-71). La Llefià ho va fer a 
casa versus El Masnou B (73-65). 

Segona ensopegada del Joventut Fem.
A Primera femenina, desfeta 58-53 del Jo-
ventut Femení davant el Granollers, tot i que 
segueixen segones a la classificació. 73-66 
Sant Andreu Natzaret va perdre el Natzaret 
a domicili. 

A Segona, la Minguella B va superar un 
ajustat partit a Sabadell davant el Sant Nico-
lau B (60-61) i la UB Llefià també va vèncer 
a domicili però en aquest cas a Terassa, a 
la pista del Can Parellada (41-61). El Cír-
col va caure a La Plana versus Sant Gervasi 
(53-73).
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Uns 250 atletes participen en la 29a 
Marxa Atlètica Ciutat de Badalona
Uns 250 atletes van participar 
aquest diumenge, a la 29a Marxa 
Atlètica Ciutat de Badalona- Me-
morial Paco Aguila, sota l’or-
ganització de la UGE Badalona 
i amb el suport de la marca de 
roba esportiva Score Tech.
L’edició d’enguany servia a més 
per a la disputa dels campionats 
de Catalunya de promoció, tant 
en individuals com per equips, a 
més de la categoria màster (vete-
rans) de 10 Km.
Lluisos Mataró va ser l’equip 
més guardonat, amb un total de 
5 medalles; 2 ors, 2 d’argent i 

1 bronze, seguit del Gavà amb 
dues medalles. L’equip sub 12 
masculí de la UGE va aconseguir 
el subcampionat de Catalunya.
Pel que fa a la categoria absolu-
ta, l’atleta de l”Hospitalet Marc 
Guerrero, va ser el guanyador, 
amb un temps de 47:53. Mireia 
Urrutia (CA Canaletes) va ser 
la guanyadora en categoria fe-
menina, amb 51:09. L’atleta ba-
daloní Francesc Martínez, es va 
proclamar campió de Catalunya 
en categoria de veterans, sent 
segon en la categoria absoluta 
de 10km.

Victòria dels Badalona Dracs al camp de Pio-
ners (21-40) en el tercer enfrontament entre 
tots dos equips d’aquesta temporada. Els ho-
mes d’Òscar Calatayud van haver de suar de 
valent, després que el tercer quart finalitzés 
amb un mínim avantatge pels locals. Entre in-
tercepcions en el darrer quart van ser la clau 
per a sumar el segon triomf a la LNFA.
L’equip badaloní va comptar amb el debut de 
la seva darrera incorporació, el quarterback 
Anthony Gardner. El jugador nord-americà 
va mostrar un gran nivell, amb un total de 
sis passades de touchdown; dues cap al seu 
compatriota Marquesse Surrell, dues més 
cap a l’alemany Nico Lester, i una cap a Gui-
llem Garcia i Charlemagne Take.
Dracs començava dominant, amb la primera 
anotació de Nico Lester en la primera acció 
ofensiva del partit. Després d’interceptar una 
pilota, els negre-i-plata van intentar sumar 
un field goal, però la defensa riberenca ho va 
evitar. Els locals culminaven el seu atac amb 
un touchdown de Dani Belso.
Amb el partit igualat començava el segon 
quart. Els Dracs semblava fer un pas molt im-
portant cap a la victòria. Lester i Guillem Gar-
cia sumaven dos touchdowns que posaven 
un 7 a 20 al marcador, amb el qual s’arribava 
al descans.
Pioners va sortir més endollat de vestidors. 
Els locals van anotar dos touchdowns de 
forma consecutiva, amb els que va establir 
l’avantatge per la mínima a la conclusió del 
tercer quart (21-20).
Amb tot obert donava inici l’últim quart de 
partit. Els d’Òscar Calatayud van prémer 
l’accelerador, tant en defensa com un atac, 
anotant un total de 20 punts per establir el 
resultat definitiu.

Victòria de les Dracs Girls a Madrid
L’equip femení també va sumar el seu segon 
triomf a la lliga, en aquest cas a Madrid con-
tra Jabatos Tres Cantos (13-29). La connexió 
entre la quarterback Elena Leiva, i la receptora 
Alba Gutiérrez, amb dos touchdowns cadascu-
na, va ser la clau fonamental d’aquesta victòria.

Els Badalona Dracs 
consegueixen la 
victòria contra uns 
combatius Pioners

Aquest dissabte, 8 de febrer, s’inicia al Port 
de Badalona la temporada de les competi-
cions oficials de les diferents lligues de rem 
fix organitzades per la Federació Catalana de 
Rem i pels tres clubs que practiquen aques-
ta modalitat (el Club de Rem Badalona i les 
seccions de rem del Club Nàutic Betulo i 
Club Natació Badalona). El batel és una em-
barcació de 4 vogadors i 1 timoner. Aquest 

El Port de Badalona acull 
dues regates de la lliga de batet

germà petit de la família del rem fix està 
prenent molta presència en la Federació per 
l’augment de la demanda de la seva pràctica.
El Moll de Capitania, l’àrea de la rampa i 
la seva explanada adjacent acolliran des de 
primera hora de la tarda, des de les 15.00h 
a les 18.00h, la primera de les regates que, 
en el marc de la VI Lliga, se celebraran a 
Badalona. La VI Lliga Catalana de Batel té 

6 sessions programades a Flix/25 gener, 
a Badalona/8 febrer, a Santa Cristina/29 
febrer, un altre cop a Badalona/14 març, a 
Sant Jaume d’Enveja/28 març i, finalment, 
a Castelldefels/5 abril. Les dues de Badalo-
na conformen una prova particular, el Me-
morial Marc Iborra. Des del 2015 aquesta 
competició rep el nom del jove esportista 
de rem, soci del Club de Rem Badalona, 
que va morir el març del 2014 amb 23 anys. 
Des de l’any següent, les proves de la lliga 
de batel a Badalona se celebren en la seva 
memòria i habitualment és el seu pare qui 
lliura la bandera que reconeix la victòria de 
cada equip.
A la cita de dissabte, liderada pel Club de 
Rem Badalona, participen una desena de 
clubs. La competició comença per les ca-
tegories de menor edat i competiran quatre 
batels de manera conjunta. La distància 
augmentarà d’acord amb els equips, de 
manera que alevins i infantils fan 400m; 
els cadets 1.400m i els juvenils i absoluts, 
2.100 m. S’ha superat el model de contra-
rellotge per alleugerir la competició i afectar 
el mínim la bocana.

Foto: Flash Bdn
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