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10 institucions referents en la
recerca i la innovació biomèdica
al Campus de Can Ruti
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Institut Guttmann

Unes 3.800 persones treballen a la muntanya
en diferents sectors sanitaris

Hospital Germans
Trias i Pujol
Institut de Recerca
de la Sida IrsiCaixa

El 14 d’abril de l’any 1983, després d’anys
on l’hospital estava ja construït però tancat, s’obria oficialment l’hospital de Can
Ruti. Aquell era el primer edifici sanitari
que ocupava la muntanya de Can Ruti, en
uns terrenys que eren propietats del Urrutia, primer propietari dels terrenys. Després de gairebé 40 anys, la muntanya del
barri de Canyet ha canviat totalment el seu
aspecte i els serveis i institucions s’han
multiplicat. Aquesta setmana al Diari de
Badalona hem volgut explicar-vos com ha
evolucionat aquest espai, cridat a ser un
dels puntals europeus en el sector de la
biomedicina. Actualment, 10 institucions
tenen la seva seu en aquesta muntanya;
Hospital Germans Trias i Pujol (HUGTP),
Institut Català d’Oncologia (ICO), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’Institut Guttmann, la Fundació Lluita contra
la Sida (FLS), el Banc de Sang i Teixits
de Catalunya (BST) el Centre d’Estudis
Epidemiològics sobre les Infeccions de
Transmissió Sexual i Sida de Catalunya
(CEEISCAT), i l’Institut de Recerca Contra
la Leucèmia Josep Carreras. Unes 3.800
persones treballen en aquestes institucions en pràcticament totes les vessants
d’assistència mèdica, en un complex
biomèdic que s’ha convertit en la primera
empresa de Badalona pel que fa al nombre
de treballadors. Fa temps que totes aquestes institucions integrades al Campus de
Can Ruti treballen per reivindicar-se com
un pols biomèdic en l’àmbit europeu. Ara

fa uns dies, l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat anunciava el projecte de crear
un clúster biomèdic, amb 20.000 treballadors, i ser el principal referent d’Europa.
Des de Badalona, fa temps que moltes
veus reclamen al govern municipal que
s’impliqui més per convertir la muntanya
de Can Ruti en aquest referent.
“L’Ajuntament de Badalona hauria
de crear la figura d’un regidor dedicat només al Campus de Can Ruti”
Des de l’Institut d’Investigació Germans
Trias i Pujol demanen al govern de Badalona un Pla Director que permeti el
creixement del Campus de Can Ruti i més
implicació de la classe política per posar la ciutat en el mapa del sector de la
biomedicina. En declaracions al Diari de
Badalona, el seu director Manel Puig, va
més enllà i reclama la figura d’un regidor
dedicat exclusivament al Campus de Can
Ruti. “En aquesta muntanya hi treballen
gairebé 4.000 persones, però si volem
créixer i ser un autèntic pols d’atracció
econòmic i de coneixement necessitem
més ajuda”. Segons Puig, hi ha moltes
mancances a la muntanya, des d’infraestructures, com la modernització de les
clavegueres on van les aigües residuals,
com l’ordenació de l’aparcament a tot el
Campus. “No pot ser que tinguem un
accident perquè un usuari aparqui en un
descampat amb forats”. Puig explica que
el Campus té molts reptes però necessiten

tota l’atenció de l’Ajuntament de Badalona,
i també d’altres institucions com la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona. Durant els darrers anys, Puig ha
destacat que la nova parada d’autobusos
o la remodelació de la carretera de Can
Ruti han ajudat la mobilitat, però encara
queda molt per fer en aquest sentit. D’altra
banda, durant l’any passat, va posar-se en
marxa un autobús llançadora que té com a
objectiu reduir l’ús del vehicle privat entre els treballadors i guanyar així places
d’aparcament a la muntanya de Can Ruti,
que des de fa temps representen un problema de mobilitat a tot el Campus sanitari, sobretot en hores puntes, com primera
hora del matí.

Les dades del Campus de Can Ruti
• 10 institucions treballen al Campus
• 4.000 treballadors/es al Campus
• Uns 1.000 investigadors al Campus
• Més de 500 assaigs clínics

Gestoria Administrativa
Assessoria d’Empreses
Assessoria Jurídica
Especialistes en el sector del transport i vehicles
C. Francesc Layret, 120 baixos - tel. 93 384 08 69 Fax: 93 384 20 45 - 08911 Badalona - info@gestorialafarga.com
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Mapa de totes les institucions situades al Campus de Can Ruti / Diari de Badalona

“Amics de Can Ruti”, entitat per
donar a conèixer el Campus
Ara fa tres anys, el març del 2017, el
complex de l’Hospital Germans Trias
i Pujol de Badalona va començar una
campanya itinerant amb la qual pretenia donar a conèixer la comunitat
de persones, entitats i empreses que
exerceixen la seva activitat assistencial, d’investigació i docent al campus
de Can Ruti. La iniciativa, anomenada
‘Amics de Can Ruti’, tenia i té l’objectiu
de promoure el mecenatge alhora que
projectar el campus de Can Ruti com
un punt de trobada d’institucions catalanes de referència en aquest àmbit de
la biomedicina.

LA UE ATORGA 16 MILIONS D’EUROS A CAN RUTI PER DOS PROJECTES SOBRE MALALTIES
INFECCIOSES
Bones notícies, aquesta setmana, pel
Campus de Can Ruti. La Unió Europea
ha concedit, en el marc del programa
Horizon 2020 de Recerca i Innovació,
16 milions d’euros per finançar dos
projectes sobre malalties infeccioses
coordinats, respectivament, per l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i
l’Institut de Recerca Germans Trias i
Pujol (IGTP). IrsiCaixa, institució impulsada conjuntament per “la Caixa” i

la Generalitat de Catalunya, investigarà
el paper del microbioma en la infecció pel VIH, i la Unitat de Tuberculosi
Experimental de l’IGTP estudiarà com
millorar i personalitzar el tractament de
la tuberculosi. Ambdós projectes han
començat aquest gener i tenen una durada de 5 anys. Els dos únics projectes adjudicats a l’Estat han recaigut en
institucions del Campus Can Ruti “Ser
coordinadors de dos nous projectes del

programa Horizon2020 és un reconeixement europeu a la qualitat i excel·lència
a Can Ruti com a campus de recerca
puntera i de referència a Europa i, en
especial, en l’àrea de les malalties infeccioses”, ha explicat Julia García-Prado,
directora científica de l’IGTP i investigadora d’IrsiCaixa. Amb aquesta concessió, l’Hospital Germans Trias i Pujol ha
consolidat la seva posició com a referent
en el camp de les patologies infeccioses.
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EDITORIAL

Fer cas dels senyals
Badalona es troba d’enhorabona aquests
dies. Per una banda, el Carnestoltes ja és
aquí un any més, amb tots els actes organitzats arreu de la ciutat que donen un
aspecte festiu del qual hi participen grans
i petits, a més de comptar amb la veterana
rua de Llefià, convertida en acte de ciutat.
Per altra banda, ja tenim també el disseny
guanyador del Dimoni d’enguany: un “Dimoni Moníssim”, dissenyat pel badaloní
Albert Navarro, que cremarà la nit de Sant
Anastasi a les festes de maig. Un dimoni que
ha agradat a gairebé a tothom, ben al contrari que anys anteriors on es va criticar la
seva càrrega política. Per no parlar, com no,
del tema propi que treiem aquesta setmana:
el referent entorn sanitari de què disposem
aquí a Badalona al Campus de Can Ruti, on
fins a 10 institucions hi tenen la seva seu. Un
complex sanitari, del que sembla ser no som
conscients i en el que el Govern, reclamen
algunes veus, hauria d’implicar-se més per
convertir la muntanya de Can Ruti en un líder
estatal i mundial.
En canvi, com bé a ser habitual en els darrers anys, els polítics d’aquesta ciutat estan
en una altra onda, moltes vegades a esquenes dels interessos de la ciutadania. Retrets

i més retrets entre uns i uns altres per la
gestió municipal, quan en els darrers anys
han passat tots per el govern de la ciutat.
Crispació constant.
Tirem d’hemeroteca, el primer any i mig del
govern d’Albiol va sobreviure de les polèmiques més que per la gestió. L’estat dels
carrers de la ciutat es trobaven al límit i es
van començar a arreglar en algunes zones
de la ciutat el darrer any del seu mandat.
El mandat de Dolors Sabater va ser el de les
bones paraules però sense efecte directe en
la ciutadania. Els tres anys van estar condicionats per el clima que es vivia a Catalunya per el procés, on l’ajuntament no es va
saber desmarcar i el va acabar condemnant
a una moció de censura.
Les diferents accions que s’han realitzat per
el govern del PSC i Comuns en aquest curt
periode de temps no són suficients per a
la ciutadania ni per els partits de l’oposició.
Faria bé aquest govern, fer cas dels senyals
que els hi estan transmetent els diferents
sectors de la ciutat i s’avancés a escenaris
futurs per redirigir el rumb. Del contrari, si
segueix en aquesta línia farà bo el govern
de Dolors Sabater, aquell que sempre s’ha
criticat.

Núm. 690

6 mesos sense supermercat
dins el mercat de Pomar
Denuncien una baixada dels ingressos
6 mesos és el total del temps que el mercat de Pomar porta amb el supermercat
de l’interior tancat. La darrera setmana de
setembre, aquest va tancar les seves portes, provocant una sèrie de problemes pels
paradistes. “Hi ha un altre supermercat a
l’altre costat de Pomar, a la carretera de la
Conreria i la gent ja no passa per aquí per
comprar-nos aliments, se’n van directament
allà”, comenta a aquest Diari el Sr. Bernal,
treballador al mercat. “Demanem a l’Ajuntament que es torni a obrir el supermercat
perquè si no, no arribarem al mes d’agost.
Això s’ha de solucionar ja”.
Aquest dimarts el regidor Subirana es va reunir amb els paradistes afectats per aquest
tancament i els va informar que els tècnics
estaven treballant en el tema. “Però ja han
passat 6 mesos”, apunta en Bernal. Una reclamació que podria tenir solució si algun
altre supermercat s’oferís per ocupar aquest
espai.
Fonts de l’Ajuntament informen a aquest
Diari, en aquesta línia, que el consistori
vol treure un concurs perquè es presentin

marques de supermercat. El guanyador, es
quedaria aquest espai. “Els tècnics han de
treballar-ho administrativament i esperem
treure el concurs i adjudicar l’espai en pocs
mesos.”, asseguren les fonts. Un concurs,
per tant, que podria sortir abans de l’estiu.

Pancarta reivindicativa dins el mercat /
@raulespinosabdn
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Guanyem reitera un govern de
concentració liderat per Sabater
La coalició dirà no als pressupostos si el PSC no negocia

Dolors Sabater, líder de Guanyem Badalona

El partit de Dolors Sabater es reafirma en la
seva proposta considerant que la diagnosi de “bancarrota tècnica i política” que es
vivia a la ciutat no era deguda a l’absència
de l’alcalde. Després del seu retorn, doncs,
demanen a Alex Pastor que “segui a parlar
per donar una solució als problemes de la
ciutat”.
Declaren que només tornaran a seure amb

el PSC per parlar de “la conformació d’un
nou govern fort en majoria capaç de desencallar la ciutat”.
Dijous passat els membres de Guanyem
Badalona i del PSC es van trobar i van
prendre l’acord d’iniciar negociacions per
conformar un nou govern de concentració.
Aquest contacte es dóna uns dies després
de la proposta de Guanyem llançada mit-

jançant un comunicat després de la seva
assemblea de l’1 de febrer. Ara, amb el retorn d’Alex Pastor després de la seva baixa
per problemes de salut, Guanyem Badalona
segueix apostant per la seva proposta. com
havien afirmat en el seu comunicat, “Consideren que aquesta crisi és provocada,
sobretot, per la manca de lideratge d’un govern de PSC i Comuns que està en minoria
(8 regidors de 27), que no té un model de
ciutat clar, i que no treballa de forma prou
coral malgrat necessita sempre el suport
d’altres forces per tirar endavant qualsevol
iniciativa”. Per aquesta raó, afirmen que
no negociaran uns nous pressupostos per
la ciutat si no es parla de la conformació
d’aquest nou govern liderat per Dolors Sabater.
En paraules de Carme Martínez, portaveu
de Guanyem Badalona “celebrem la recuperació de l’alcalde i el retorn a les seves
funcions. Ara cal que segui a parlar d’una
solució contundent a la crisi política que
viu Badalona”.

Núm. 690

L’alcalde Álex
Pastor es
reincorpora

L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, s’ha reincorporat aquest dilluns a les seves funcions al capdavant del govern municipal
després d’unes setmanes de baixa a causa
d’un problema coronari. Pastor ha iniciat la
seva agenda amb la reunió de govern que
se celebra tots els dilluns al matí.
L’alcalde Álex Pastor ha explicat que es reincorpora “amb moltes ganes de continuar
treballant per la ciutat i aplicar les polítiques
d’esquerres i de progrés que creiem que necessita Badalona”. Pastor ha mostrat el seu
agraïment a “tota la ciutadania, companys
de govern i grups de l’oposició per les mostres d’ànim i suport que he rebut durant les
darreres setmanes i que m’han ajudat a recuperar-me i tornar a l’alcaldia”.

Els centres educatius de
Badalona obren les portes
Amb el final del mes de febrer i el començament de març, els centres educatius de Badalona obren les seves portes per posar en
valor la seva oferta educativa de la ciutat i
tenir l’oportunitat de formar a les futures generacions. Centenars de famílies hi participen
d’aquestes jornades, així com també les desenes d’escoles i instituts de la ciutat, que ofereixen, a més de les visites, diferents activitats
lúdiques, tallers o xocolatades. L’equip directiu
i de professorat també en són partícips durant
aquests dies, ja que ofereixen entrevistes als
pares i mares interessats i diferents xerrades
per informar sobre el procés d’admissió i la

organització del centre. Queda patent, també,
durant aquests dies, els processos d’innovació i adaptació que cada escola de Badalona
ha anat realitzant al llarg dels anys, ampliant
la oferta educativa o condicionant els diferents
espais per a l’aprenentatge.
L’Escola Arrels i l’Escola Betúlia, per exemple, obriran les portes al març, mentre que el
Badalonès i el Minguella ho faran ja a finals
d’aquest mes, aquest últim aprofitant també
per celebrar la XXVI Setmana de la Solidaritat.
Unes dates, per tant, que ja estan disponibles i
es poden consultar als mateixos centres o via
online.

Imatge a les portes d’un centre educatiu
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Les pistes Paco Águila
continuen agonitzant
La Unió Gimnàstica Esportiva reclama la homologació de l’equipament
pistes no estaven en condicions per l’entrenament de cap dels equips de rugbi o atletisme.
És a partir d’aquest moment que la degradació només començava. El manteniment, nul:
matalassos fets pols, pesos i martells oxidats,
obstacles a punt de partir-se, etc.

Instal·lacions esportives en estat precari / David Gallego

Les pistes d’atletisme Paco Águila de Badalona han vist, sens dubte, millors dies. Des de
fa anys, els problemes s’han anat succeint en
aquest equipament esportiu situat a la carretera de Canyet.
Podria dir-se que el començament de tot
va ser al 2015, quan es van fer unes obres
a les pistes per canviar la gespa, fet que no
va deixar una altra alternativa als usuaris que
buscar un lloc provisional per entrenar. Al
següent any, la Federació Espanyola treia una

llei que obligava a que totes les pistes esportives es re homologuessin cada 20 anys. “Aquí
no s’ha fet cap manteniment des de fa 15 anys,
tenim material d’origen i la pista ara ha quedat
il·legal”, comenta a aquest Diari el David Gallego, entrenador i president de la Unió Gimnàstica i Esportiva de Badalona. “L’Ajuntament
en aquesta època no podia pagar l’estudi que
determinaria les millores que calien, així que
ho vam pagar de fons propis”. Un jutge va
determinar, a partir d’aquest estudi, que les

L’Ajuntament ho vol solucionar durant
aquest mandat
“Fa 1 mes que vam parlar amb l’Ajuntament
i la resposta va ser que estiguéssim tranquils, que ho arreglarien durant aquest mandat.
Ens van dir que la ciutat tenia un deute amb
la instal·lació i que seria prioritat arreglar-la.
Esperem que sigui veritat perquè aquestes no
haurien de ser cap moneda de canvi”, declara
el president de la UGE. El David, a més, denuncia també la manca de manteniment fora
de l’equipament, ja que l’accés a les pistes es
troba gairebé intransitable i la senyalització ha
arribat fa poc. “És una zona que fa por, no hi
ha llum ni llocs per asseure’s”.
Els pressupostos d’inversió, ara, es troben
pendents i des de la UGE ho tenen clar: les
pistes no haurien de ser negociables

7

El Pont del
Petroli es
reobrirà
parcialment
L’Ajuntament vol reobrir parcialment a la
ciutadania la passera del pont del Petroli
tan aviat com les condicions de seguretat
permetin la seva accessibilitat. Per aquest
motiu començarà les obres de retirada de
l’estructura de formigó de la plataforma
de 80 m2 de superfície situada al final
del pont del Petroli. L’objectiu és evitar
possibles despreniments de l’estructura
que va quedar separada de la passera del
pont del Petroli pels estralls provocats pel
pas del temporal Glòria. Badalona calcula que el cost total de les reparacions de
la ciutat per Glòria estarà al voltant de 7
milions d’euros, 3 d’aquests destinats al
port i 1, al Pont. Tot i això, encara s’han
de calcular exactament les despeses.
Després de donar-se a conèixer la noticia
que, finalment, s’apostaria per reparar i
no per enderrocar la passarel·la, els tècnics i el consistori asseguren que tindran
en compte l’amenaça de més temporals
durant els següents anys per preparar
l’estructura i que no passi com aquest
darrer cop.
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Enderroquen la foneria de Ca l’Andal
Continua la lluita veïnal per recuperar l’antiga masia de Bufalà
el primer que haurien d’haver fet és garantir
la seva estructura”, declara al Diari el Jesús
Mestre, membre de la plataforma. Aquesta
foneria es va constituir formalment el 1943
i al 2016, fa només 4 anys, es va redactar
oficialment el projecte que preveia el seu
enderrocament, tot i que no s’ha fet efectiu
fins aquest mes de febrer. “Un dels nostres
objectius passa per la rehabilitació completa de tots els elements, que es mantinguin
els horts, etc. Després, li volem donar un
ús sociocultural”, assegura Jesús, posant
de manifest la intenció de la plataforma
totalment contrària a l’enderrocament de la

històrica masia.
La possible re habilitació de Ca l’Andal
hauria de passar primer per un estudi de
l’estructura, però des de la plataforma Salvem Ca l’Andal informen que encara no s’ha
realitzat cap d’actual. “Fa anys ens vam proposar fer-ho, però l’Ajuntament es va negar.
Per això actualment no sabem exactament
l’estat de la masia”.
En el moment de tancar aquesta edició, la
plataforma estava pendent de reunir-se amb
l’Ajuntament per tractar l’assumpte de la foneria i del futur de l’edifici construït al segle
XV sobre bases romanes.

BREUS

Masia de Ca l’Andal / @salvemcalandal

La masia històrica de Ca l’Andal continua
resistint tot i el darrer enderrocament de
l’antiga foneria de la fàbrica. El passat 10
de febrer, la plataforma Salvem Ca l’Andal
comunicava via Twitter l’enderrocament
total de la foneria, fet que s’havia produït,

segons ells, abans de la reunió d’urgència
amb l’Ajuntament de Badalona per parlar-ho. A més, des de la plataforma asseguren que s’ha utilitzat el temporal Glòria com
a excusa per portar a terme aquesta acció.
“L’estructura es va debilitar, està clar, però

MOSSOS TREBALLEN EN UN DISPOSITIU DE SEGURETAT
Mossos d’Esquadra de Badalona
han encetat la primera setmana de
febrer un dispositiu de seguretat als
barris de La Salut, Llefià i La Pau.
Fins al moment s’han realitzat dues
actuacions del mencionat dispositiu,

l’última el dimecres 12 de febrer. Els
delictes sobre els quals es fa principal incidència serien els robatoris
amb força sigui a domicilis i/o establiments i els robatoris amb violència
i/o intimidació.

DETENEN DOS HOMES PER LES DESTROSSES DE COTXES A MONTIGALÀ

Dalt la Vila s’oposa a la
reordenació de Can Casas
La presentació al següent ple municipal del
Pla General Metropolità per a la re-urbanització de la zona al voltant de la illa de
Can Casas ha provocat que l’Associació
de Veïns i Veïnes de Dalt la Vila emeti un
comunicat demanant a tots els grups municipals el seu vot negatiu a aquesta proposta.
El motiu, segons el veïnat, és que aquesta
reordenació de l’espai constitueix una amenaça per al patrimoni i caràcter del barri. “El
pla d’obrir una zona verda per a ús públic
perd tot el sentit si es limita a una sèrie de
racons sobrants entre les construccions
previstes”, exposa en aquest comunicat
l’Associació, posant un exemple dels mo-

tius de l’oposició.
El PGM respon a una permuta entre els
propietaris i l’Ajuntament que permetrà la
construcció de diversos edificis residencials. Per això, es preveu l’enderroc de la
casa de la Creu Roja al carrer de Barcelona, un dels pocs accessos amb fisonomia
de casc antic. Titllen la proposta, a més, de
ser un “canvi de cromos entre propietaris i
Ajuntament”.
Per aquest motiu, es demana a tots els
grups amb representació al ple que votin
en contra d’aquesta proposta i que s’obri
un procés participatiu pels interessos dels
propietaris i el veïnat.

La Guàrdia Urbana de Badalona ha
detingut dos homes com a possibles
autors de robatoris amb força en interior de 16 vehicles. Una dotació
del servei de territorial, mentre feia
patrullatge per la zona comercial va
observar a dos homes manipulant un
cotxe estacionat al carrer Alemanya.
Quan es va revisar tota la zona, es van
localitzar un total de 16 vehicles amb
danys i els interiors regirats.

ES REOBRE L’ESPAI DE DONES BADALONA SUD
Aquest dilluns s’ha reiniciat l’Espai
de Dones Badalona Sud, un servei
d’atenció a dones que pateixen situacions de violència masclista a
la zona sud de la ciutat i que estava
inoperatiu des de l’any 2012. Aquest

servei incorpora una psicòloga i
prioritzarà dues línies de treball:
d’una banda, l’atenció a dones en
situació de risc, i d’altra es propiciaran espais grupals comunitaris
de dones.
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“L’escola és el món dels infants”
El Col·legi Badalonès commemora el seu 125 aniversari

Alumnes d’infantil del Col·legi Badalonès / Ángela Vázquez

Ja fa 125 anys que el tarragoní Manel Pinyol va fundar el centre educatiu, segons
es recull a un anunci a l’Eco Badalonès,
primera referència documentada de l’any
1895. No va ser fins el 1918 que Felici

Coscollano va agafar la propietat de l’escola, deixant actualment, la direcció en mans
de l’Ani Dunjó, la seva néta. “Ens hem anat
reinventant amb el pas dels anys”, comenta l’Ani a aquest Diari. “La clau per poder

continuar amb la mateixa il·lusió durant
aquests 125 anys és el nostre compromís i
el sentit de pertinença que envolta tant als
alumnes com als ex alumnes, ja que més
d’un 40% de la plantilla van estudiar aquí”.
Amb 1.400 alumnes i 150 treballadors,
el Col·legi Badalonès es troba innovant
constantment les seves instal·lacions, així
com també alguns dels mètodes d’aprenentatge. “Tenim una nova aula taller on
es fa música, dansa, matemàtiques, etc.
A més, hem redissenyat el logo, canviat el web, volem crear una Associació
d’exalumnes... Tenim molts projectes i
tot enfocat a l’alumnat, ja que l’escola és
el món dels infants, però el món també és
una escola”, afirma la directora del col·legi. A més, l’Ani aposta fermament pel seu
model d’escola, “perquè més d’un 40% de
families a Catalunya escullen una escola
concertada”.
Una de les escoles de Badalona, per tant,
més antigues que commemora els seus
125 anys anunciant algunes de les accions
que tenen pensat fer a llarg termini: incidir
en el medi ambient, en l’esport o col·laborar en esdeveniments solidaris serien
alguns dels exemples.

9

Apareixen
morts més de
200 coloms

Aquest diumenge, els carrers de Badalona
van aparèixer amb una imatge gens habitual: centenars de coloms morts omplien
els barris del Progrés, Raval i Sant Roc, entre d’altres. L’Ajuntament no va poder donar
cap explicació sobre els fets, però sospitaven que algú podria haver enverinat aquests
animals. Agents rurals inspeccionaven,
aquell mateix matí, la mortalitat dels coloms
en coordinació amb la Guàrdia Urbana i els
serveis de salut del consistori, però no va
ser fins dimecres que aquests van informar
que traslladarien l’informe preliminar a la
Fiscalia de delictes contra el Medi Ambient.
Així, es valorarà la possible obertura de diligències per la via penal.
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Les entitats difonen la navegació
per mar tradicional
La conferència d’Anar a Mar tracta el patrimoni cultural marítim
Aquest dijous, 20 de febrer, va tenir lloc la
següent conferència del cicle Anar a Mar al
Port de Badalona. En aquesta ocasió, l’eix
central va estar en el paper i la tasca que
impulsen les entitats per la navegació tradicional, tot dins del marc dels 90 anys del
Quetx Ciutat Badalona. Amb un quetx com
aquest, a més d’un pailebot com el Santa
Eulàlia, el llaüt quillat com el Sant Ramon o
el patí de vela, calia posar en relleu aquest
treball.
Per això, dijous es van reunir representants
de la Federació Catalana per la Cultura i
el Patrimoni Marítim, per posar en valor
la tasca impulsada bàsicament des de les
associacions culturals, com l’Associació
d’Amics del Quetx Ciutat Badalona, sense ànim de lucre que tenen entre els seus
objectius, o com objectiu central, difondre
la cultura del mar a través de les activitats
al voltant d’una embarcació de navegació

tradicional.
També es va voler exposar la dificultat per
seguir amb aquest camí i es van compartir
les traves, aportant solucions i propostes
de com s’ho fa cada entitat per continuar
celebrant i intentar trobar-nos de nou en el
centenari del quetx Ciutat Badalona (19292019) que està fixat per al 2029.
La cita de dijous també va servir per explicar el curs en tècniques de construcció de
vaixells de fusta que el mestre d’aixa Agustín Jordán impartirà en el port de Badalona
a partir de finals de mes.
Paral·lelament, i en el marc de les darreres
accions programades per l’efemèride, la
biblioteca de Llefià exposa el circuit de les
tres accions (mostra fotogràfica d’imatges
del Quetx realitzada amb la Penya Fotogràfica de Badalona, activitats infantils i clubs
de lectura) que recorreran la xarxa de biblioteques de la ciutat fins el juny de 2020.

Les temperatures càlides
acceleren l’expansió de la
processionària
Durant aquest mes ja s’ha pogut veure
Les altes temperatures d’aquesta passada tardor i part de l’hivern han afavorit la
proliferació de la processionària del pi. Es
tracta d’una eruga que provoca urticària
que es troba a les bosses blanques que
hi ha en els pins. De fet, en molts parcs i
places de Badalona, en ple mes de febrer,
s’ha pogut veure aquesta processionària.
La ciutat compta amb un total de 1.300

pins comptabilitats en les zones verdes de
la ciutat. Els experts recomanen no tocar
cap eruga, no remenar el terra de les pinedes i tenir especial precaució amb els
nens i animals de companyia. La processionària s’acostuma a alimentar de les
parts tendre de les fulles i en el seu segon
estadi larvari arriba a mesurar entre 10 i
12 mil·límetres.

Quetx Ciutat de Badalona

BREUS

CANYADÓ REGISTRA 330 SIGNATURES PER DENUNCIAR LA INSEGURETAT
El proper dilluns 24 de febrer el veïnat
de Canyadó registrarà a l’Ajuntament les
més de 300 signatures que han aconseguit per denunciar la manca d’atenció i
vigilància per part de Guàrdia Urbana i

Mossos, fet que ha portat a diversos assalts a establiments i habitatges. L’AVV
aposta per “accions preventives que
passen per visibilitat de patrulles per
l’interior del barri”.

REPARAT L’ASCENSOR D’ALBERT LLANAS DEL BARRI DE LA SALUT
Aquest dimarts, l’Ajuntament de Badalona anunciava per les seves xarxes socials
que s’estava portant a terme la reparació
de l’ascensor del passatge d’Albert Llanas
des de dilluns, el qual uneix el barri de
la Salut amb Llefià. Anunciaven, a més,
que els tècnics es trobaven reparant el
quadre elèctric per la “presència de rossegadors que havien fet malbé diversos
components”. Ahir, dijous, l’ascensor ja
funcionava amb normalitat.

Foto: Aj. Badalona

ADIF ADJUDICA LA INSTAL·LACIÓ DE NOUS TANCAMENTS DE LES
VIES DEL TREN
ADIF ha adjudicat, per un import de
328.424 euros, el contracte d’obres
d’execució d’instal·lació i millora del
tancament de les vies al terme de
Badalona. Entre les actuacions també figuren la neteja i el sanejament
L’eruga de la processionària

de l’espai. La durada serà d’uns 3
mesos i l’objectiu és garantir la integritat i el bon estat del tancament
dels terrenys de les vies del ferrocarril per prevenir actes vandàlics o
l’abocament de residus.
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Oberta la convocatòria per a
la contractació laboral de 17
persones menors de 30 anys
Dins el programa ‘Badalona Pren el Relleu 2020’
Des d’aquest dimecres i fins al dilluns
24 de febrer el servei Impuls Municipal
de Promoció de l’Ocupació – IMPO de
l’Ajuntament de Badalona obre el procés
d’inscripció per participar en una nova
edició del programa ‘Badalona, pren el
relleu 2019-2020’. Aquesta iniciativa,
que està vinculada al Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 20192020 finançat per la Diputació de Barcelona, preveu la contractació laboral de 17
persones menors de 30 anys en situació
d’atur. L’objectiu del programa és millorar
la ocupabilitat de les persones contractades amb l’adquisició de les aptituds i
competències derivades de l’experiència
laboral.
Les persones a les quals es dirigeix
aquest programa són les següents:
- Persones menors de 30 anys.
- Persones en situació d’atur inscrites
com demandants d’ocupació no ocupats

(DONO) en el Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya.
- Acreditar la possessió d’un títol que
habiliti per a l’exercici professional dels
treballs oferts. (prevenció de riscos laborals; ocupació; comunicació digital;
administració general; justificació econòmica; disseny gràfic i administratius).
- Prioritàriament residents al municipi de
Badalona.
Els candidats i candidates que disposin
dels requisits poden dirigir-se durant el
període comprés entre aquest dimecres
19 i el dilluns 24 de febrer de 2020 al centre IMPO de Can Boscà (C/ Nova Cançó,
1) per a la recollida de la sol·licitud corresponent. Les persones interessades
hauran de presentar la següent documentació: DNI / NIE, fotocòpia de la titulació
i targeta de demanda d’ocupació. L’horari
de recollida de sol·licituds és de 9.00 a
14.00 hores.

FOTONOTICIA

ADÉU A LA MÍTICA RODONA DE LA PLATJA DELS PESCADORS
Una de les icones de Badalona desapareix a causa de Glòria. Es tracta del famós edifici de la rodona situat al costat
de la Donzella que ha estat tants cops
fotografiat i que alguns ja anomenaven
“l’ull de Badalona”. Les fortes onades
del temporal van malmetre l’estructura i,
el passat dijous, l’Ajuntament va decidir

començar a enderrocar l’espai. L’anterior
govern, però, ja volia enderrocar l’edifici
per tal de portar a termes la remodelació de la platja dels Pescadors. D’altra
banda, la caserna de la Guàrdia Urbana,
situat a la platja del Pont d’en Botifarreta, que també va patir desperfectes, no
serà enderrocada.

L’Ajuntament decideix enderrocar l’edifici
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La rua de Carnestoltes tornarà
a reunir a milers de participants
Entrevistem a l’Eva M. Gómez, portaveu de la Comissió de Cultura de Llefià
La 38a rua de Carnestoltes de Llefià,
la més veterana de Badalona, arriba
un any més amb algunes novetats i
nous objectius a complir a llarg termini, però sense perdre la força que
l’ha caracteritzat fins a convertir-se
en un acte de ciutat. La rua més multitudinària que compta amb el suport
del teixit associatiu i cultural i reuneix
a més de 40 comparses.
- Què caracteritza a la rua de Carnestoltes més veterana de la ciutat?
Afició i tradició, sens dubte. Fa més de 30
anys que la rua desfila pels carrers del barri i és un acte que no podia faltar. A més,
hi participen entitats, parròquies, veïns i
veïnes, AMPAS, etc. Hi ha tanta gent implicada que no podia quedar-se només en
acte de barri.
- Per tant, és un acte descentralitzat
de Llefià.
Sí, és un acte descentralitzat perquè incloem a més barris. Per exemple, el Carnaval Infantil del diumenge, 23 de febrer,
l’organitzem a Bufalà. Pretenem també sumar cada cop més actes dins la rua i sumar
també districtes.

Comparsa Circus Julius de l’AMPA Julià Minguell / Eva M. Gómez

- Quin tipus de sacrifici fan les persones que hi participen?
Doncs molts. Tenim gent que ha fet el curs
de protecció civil i també tenim gent encarregada del servei d’ordre. És a dir, a nivell
cultural i de seguretat, ens organitzem i ens
sacrifiquem entre cometes per garantir una

RECORREGUT DE LA RUA DE CARNESTOLTES
38a Rua de Carnestoltes a Llefià
22 febrer
• 17.00 h Arribada de la Reina Carnestoltes
CC Torre Mena
• 17.30 h Inici de la Rua de Carnestoltes
CC Torre Mena
• 19.00 h Ball de disfresses
Pl.Trafalgar
• 20.00 h Lliurament de premis
Pl.Trafalgar
rua sense incidents i amb molta participació. Aquest ha estat el nucli per arribar a
ser el Carnestoltes de la ciutat.

Projecte de Batucada FAMPAS / Eva M. Gómez

A més, els alumnes del cicle formatiu de
maquillatge de l’Institut Enric Borràs s’encarreguen de maquillar als actors i actrius
que venen.

- La participació ha augmentat aquest
any?
Cada any hi participen centenars d’entitats
i milers de persones hi desfilen, però sí
que et puc dir que enguany comptem amb
44 comparses, que vol dir que hi ha més
de 1.000 persones inscrites perquè alguna compta amb un centenar de membres.
Per tant, és un acte que té una envergadura
important.
- Quines novetats ha anat incorporant
la rua?
Abans es pot dir que començava la rua i
no hi havia cap acte d’inauguració important, però ara, a les 17h, comptem amb
la presència de la Reina del Carnestoltes,
amb els seus comissionats, on es recull
la tradició i es fa el pregó a Torre Mena.

Comparsa Circus Julius de l’AMPA Julià Minguell / Eva M. Gómez

Carnaval Infantil a Bufalà
23 febrer
• 10.30 h Arribada de la Reina Carnestoltes i masterclass de ball
Masia Ca l’Andal
• 11.15 h Inici de la Rua Infantil
Masia Ca l’Andal
• 12.30 h Ball de disfresses
Escola Bufalà

Comparsa Circus Julius de l’AMPA
Julià Minguell / Eva M. Gómez
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El dimoni “Moníssim” guanya el disseny
que cremarà per les Festes de Maig
El badaloní Albert Navarro és l’autor del dimoni que recorda l’Anís del Mono
d’estil d’altres anisats, i que va associat al
nom de la ciutat i del seu patrimoni industrial”. “El mono més popular que coneixem,
a part del nostre, també és el cinematogràfic King-Kong, pel que he barrejat la idea
d’un mono grandíssim, més mono que dimoni, Moníssim, vermellós i amb cua, amb
intenció d’agradar i no fer por, amb banyes
petites, cert, però amb banyes!”, ha afegit.
Albert Navarro ha participat des de l’edició
2002 en gairebé a totes les edicions del
concurs Crema’l tu!. De fet, Navarro va ser
l’autor del dimoni de l’any 2008, dedicat a

Imatge del disseny guanyador d’aquest any, dibuixat per l’Albert Navarro

Aquest any, on l’empresa Anís del Mono
celebra els seus 150 anys, la ciutat també
recordarà aquest aniversari durant les Festes de Maig. El 22é concurs “Crema’l tu”
va triar, entre 104 dissenys presentats, el
disseny del badaloní Albert Navarro que
porta per títol “Dimoni Moníssim”. Nava-

rro ha explicat que “per provar de seduir al
jurat”, aquest any ha apostat per “dibuixar
un dimoni commemoratiu que evoqués una
efemèride històrica, com el fet de conservar
i en actiu 150 anys després la fàbrica on es
produeix un licor conegut arreu, així com
l’ampolla diamantada que ha marcat la línia

El Museu de Badalona, el 12è
lloc d’interès més visitat de la
província de Barcelona
Més de 83.000 visitants hi van anar
L’Informe anual de l’activitat turística de
la Destinació Barcelona 2019 (dades del
2018) és el principal recull dels indicadors de turisme a la província, així com
la publicació de referència en l’anàlisi
de l’evolució d’aquest sector i de les seves tendències de futur. El treball el fa el
Laboratori de Turisme (LABturisme) de la
Gerència de Turisme de la Diputació de
Barcelona. Segons recull aquest informe,

el Museu de Badalona s’ha situat en la
dotzena posició del rànquing dels llocs
d’interès de la província de Barcelona,
sense comptar la capital catalana. En xifres, segons aquest estudi, el Museu de
Badalona va rebre durant l’any 2018 un
total de 83.614 visitants, uns 7.000 visitants més que l’any anterior, el 2017. De
fet, l’equipament badaloní ha incrementat
en un 11,1% els seus visitants.

la sequera.
80 anys de Cremada del Dimoni
L’encarregat de fer realitat aquest disseny
serà un any més el badaloní Ramon de los
Heros, membre del Jurat, artista plàstic i especialista en la construcció d’escenografies.
La figura del Dimoni es plantarà a la platja
dels Pescadors a primers del mes de maig i
es cremarà la Nit de Sant Anastasi, el 10 de
maig. La Cremada del Dimoni compleix enguany 80 anys. La figura, com en els darrers
anys, tindrà una alçada d’uns 12 metres.
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Plat fort del Festival de Màgia,
aquest cap de setmana arriben
les gales internacionals
Les Gales Internacionals de Màgia arriben
des d’aquest divendres 21 al diumenge 23 de
febrer, amb les actuacions dels millors mags
del moment dalt l’escenari del Teatre Zorrilla.
Enguany, i coincidint amb el vintè aniversari
del Festival de Màgia de Badalona, Memorial Li Chang, arribaran a la ciutat mags que
feia molt de temps que l’organització anava
al darrera perquè actuessin aquí. Des del
Perú arribarà la Gisell, premiada al Congrés
Nacional de Màgia 2017, per oferir-nos la
seva especialitat en manipulació i màgia. Els
portuguesos Tá Na Manga portaran un show
original i poètic, on es podrà veure un concert
de baralla i piano a quatre mans. Des d’Itàlia,
el mag Shezan transportarà al públic a un món
fantàstic a la recerca d’un geni màgic amb les
seves llànties. Des de les terres de l’Europa
nòrdica, ens arribarà un mag finlandès, el
Marko Karvo, guanyador del primer premi als
Campionats del Món de Màgia FISM 2015, i
que ofereix el millor espectacle de màgia amb
aus que es pot veure avui dia. Des del sud
de la península viatjarà el mag sevillà, Hector Ruiz, que presentarà el número de grans
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Donació de sang
amb música,
teatre i animació
a l’Orfeó Badaloní

ja estan gairebé exhaurides per les quatre
sessions de les gales que tindran lloc aquest
divendres, a les 20:30h, dissabte, també a les
20:30h i diumenge hi haurà doble sessió, a
les 12h i a les 19h.

Imatge de la maga peruana Gisell

il·lusions que va fer en el programa “Penn and
teller’s fool us!” de la televisió de Las Vegas.
El fil conductor de la gala anirà a càrrec de
Jaime Figueroa, un mag madrileny innovador
i pervers que demostrarà que la màgia també
pot ser molt divertida. A més, la gala de divendres servirà per entregar el premi honorífic
del festival, enguany al mag Selvin, que porta
50 anys damunt els escenaris. Les entrades

La Gala Solidària de Màgia tancarà el
festival
El festival de màgia acabarà l’1 de març, diumenge, amb la Gala Solidària de Màgia a les
18h al Blas Infante, on s’ofereix la possibilitat
de poder veure joves mags. Fa poc s’ha creat
la primera associació de mags de Badalona,
amb el nom de MagiKart. El dia 1 de març
presentaran una màgia jove i dinàmica, acompanyats dalt de l’escenari pel Premi Jove LiChang 2019 Daniel Sánchez, escollit dins del
Festival Màgicus de Barcelona.L’espectacle
comptarà també amb la màgica coreografia de
l’univers de Harry Potter, a càrrec de l’escola
de dansa Danzalona. La re-captació d’aquesta
gala es destinarà al projecte Solidarimàgia,
una iniciativa que porta la màgia a les regions
més desafavorides del món. En l’edició d’enguany la regió escollida serà el Senegal.

Cartell de la donació a l’Orfeó Badaloní

L’Orfeó Badaloní ha organitzat, dissabte 29 de
febrer, de 10h i a les 14h, un equip de professionals del Banc de Sang i teixits convertiran
l’Espai Marina en una autentica sala de donació per a tots aquells de vosaltres que vulguin
donar sang. Durant tot el dia, quedarà tallat al
trànsit el carrer Marina i s’han programat activitats per amenitzar la jornada. S’ha programat l’actuació dels ballarins de Country, els
dansaires de l’Esbart Sant Jordi, el grup de
dansa exòtica Asha, el grup de Dansa Moderna, i tres formacions de batucada: O’Barullo,
Kapomba i Pugui-Pugui.Cap a les 18h de la
tarda hi haurà xocolatada amb melindros.
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López-Arostegui, Prepelic, Dimitrijevic,
Morgan i Zagars marxen per la finestra FIBA
Els compromisos amb les seleccions deixen la Penya en quadre

López Arostegui, a la concentració de la selecció a Guadalajara. / Edu Candel- FEB

La Penya s’ha quedat sense efectius
aquesta setmana per culpa de la finestra
FIBA. Fins a cinc jugadors s’han incorporat a les seves respectives seleccions,

majoritàriament per jugar partits de classificació per a l’Eurobasket 2021. Aquest
és el cas de Xabi López-Arostegui (Espanya), Klemen Prepelic (Eslovènia), Ar-

turs Zagars (Letònia) i Neno Dimitrijevic
(Macedònia del Nord). Pel seu cantó, Conor Morgan, amb la selecció del Canadà,
busca el bitllet per a la FIBA AmeriCup

de l’any vinent. Els canadencs juguen en
aquesta primera finestra un doble enfrontament contra la República Dominicana.
López-Arostegui ha estat l’únic verd-inegre en la llista d’Scariolo, que a última
hora també ha convocat el badaloní Ferran
Bassas. Espanya ha de jugar dos partits
en aquesta finestra, contra Romania, enfrontament que s’estava jugant a l’hora de
tancar aquesta edició, i davant de Polònia,
diumenge al pavelló Principe Felipe de
Saragossa. Dimitrijevic, amb Macedònia del Nord, té com a rivals a Estònia i
Rússia, mentre que Hongria i Àustria són
els primers esculls per a l’Eslovènia de
Prepelic. Per últim, Letònia, amb Zagars,
s’enfronta a Bòsnia i Hercegovina i Bulgària.
Els internacionals tornaran a Badalona a
principis de la setmana vinent, per poder
preparar amb tot l’equip la visita a la pista de l’Iberostar Tenerife del dissabte 29.
Carles Duran confia que tots tornin sans
i estalvis, a l’espera de poder recuperar
també el lesionat Oliver Stevic.
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Tretze partits, set fora de casa,
l’exigent esprint final de la lliga
Els “playoffs” aniran cars, amb una Penya a dues victòries del vuitè lloc

L’Iberostar de Shermadini i Huertas, el pròxim rival. / David Grau

Un cop acabi l’aturada d’aquest mes de febrer els equips encararan el tram decisiu de
la fase regular de la Lliga ACB. Queden tretze
jornades per al final i és el moment de posar
tota la carn a la graella per intentar complir
amb els objectius fixats. Per a la Penya (9-

12 de balanç), seran tretze finals per primer
de tot assegurar la permanència i després
intentar repetir presència en els “playoffs”. El
panorama per poder estar de nou entre els
vuit millors, però, es presenta força complicat. Les extraordinàries temporades d’equips

com el Casademont Saragossa (15-6) o el
RETAbet Bilbao (13-8) redueixen les opcions, ja que han assolit un avantatge difícil
de retallar. El Barça i el Madrid mengen a part
i l’Iberostar Tenerife (13-7) i el Morabanc
(12-9) també tenen un bon coixí. Ara mateix

les posicions més accessibles són la setena i
la vuitena, però les ocupen dos peixos grossos, el València i l’Unicaja (11-10 de balanç),
que teòricament, per pressupost i plantilla,
han d’estar entre els millors. Això sense oblidar que el Baskonia, ara desè (10-11), és un
altre dels equips grans que tampoc no es vol
despenjar.
Ser als “playoffs”, doncs, anirà car i la Penya, si vol tenir opcions, necessita fer un pas
endavant i aparcar la irregularitat. Ara els de
Carles Duran ja podran centrar-se exclusivament en l’ACB, però el calendari serà exigent.
Els verd-i-negres jugaran set partits a fora
de casa i sis a l’Olímpic. Els desplaçaments
començaran el dissabte 29 a la pista de l’Iberostar Tenerife i després la Penya haurà de
visitar els pavellons del Monbus Obradoiro,
el BAXI Manresa, el RETAbet Bilbao, el Barça,
l’UCAM Múrcia i el Movistar Estudiantes. A
l’Olímpic, el Joventut ha de rebre l’Unicaja,
el València, el Coosur Betis, l’Herbalife Gran
Canària, el Morabanc Andorra i el Kirolbet
Baskonia.

Acord amb el Grup Zixi
per a la promoció dels
valors del bàsquet a la Xina
El Joventut ha signat un conveni amb el
Grup Zixi, companyia que agrupa nombroses empreses de diferents sectors i iniciatives de desenvolupament cultural i educatiu, amb l’objectiu d’exportar els valors del
treball de formació que la Penya representa
gràcies a la seva reconeguda tasca amb el
planter. El club estarà present en iniciatives
de formació en relació al bàsquet a la Xina
i accedirà a acords amb totes les entitats
xineses que es vulguin associar en aspectes com la salut, l’educació i l’esport. El

president de Grup Zixi, Zhen Zhang, es va
mostrar molt content per l’acord: “La nostra
cooperació pot accelerar el desenvolupament esportiu de la Xina, gràcies al sistema
de gestió del Joventut. Crec que amb els
nostres esforços conjunts podrem assolir
fites encara més brillants”. Una satisfacció
compartida també pel president verd-i-negre, Juanan Morales: “Amb aquesta aliança
podrem exportar els nostres valors, basats
en l’educació i el treball del planter, fora de
les nostres fronteres”.

Signatura de l’acord entre Juanan Morales i Zhen Zhang. / Penya.com

Grupo PACC, amb el Joventut
D’altra banda, Grupo PACC s’ha convertit en
la nova corredoria oficial de la Penya. L’entitat gestionarà les pòlisses d’assegurances

i prestarà assessorament al club, arran de
l’acord que van formalitzar fa uns dies el president Juanan Morales i el director del Grupo
PACC a Barcelona, Francesc Plaza.

Vista de la ciudad. / Sergio Más Navarro
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El Joventut s’ha de conformar
amb el setè lloc a la Minicopa
El Barça s’endú el títol i talla la ratxa del Madrid
84), que ja sense opcions de jugar les semifinals també van caure davant del Cajasiete
Canarias (71-78).
Com a quarts de grup, els badalonins van
haver de jugar pel setè lloc, on el rival va ser
l’Obradoiro. El Joventut va vèncer els gallecs
amb claredat (54-75) i es va poder acomiadar de la Minicopa amb un bon regust.
El Barça i el Madrid van ser els protagonistes de la gran final, amb triomf barcelonista
per 65-67. Els blaugrana tallen la ratxa de
set títols seguits dels blancs, que havien
guanyat totes les Minicopes des del 2013.
El jugador del Barça Ousmane Alpha (16
punts i 12 rebots a la final) va ser escollit
com l’MVP del torneig. Sisè títol per als
barcelonistes, en un palmarès amb només
tres equips, ja que Madrid (7), Barça (6) i
Penya (4) s’han repartit tots els triomfs. El
Joventut va guanyar la primera edició de la
Minicopa l’any 2004, amb Ricky Rubio com
a MVP, i després va conquerir-ne tres de
consecutives, del 2009 al 2011. La darrera
presència dels verd-i-negres en una final va
ser al 2016.

Imatge del partit contra l’Obradoiro, pel setè lloc. / ACB Photo

L’Infantil A del Joventut no va poder lluitar
pel títol de la Minicopa Endesa, però els
joves jugadors verd-i-negres es van endur
una gran experiència de Màlaga. Situats en
un grup complicat, els nois d’Héctor Sánchez van acabar quarts en la fase de grups
i es van haver de conformar amb la setena

posició final. En el debut, davant del València, la Penya va acaronar un triomf que hauria pogut canviar la seva sort en el torneig,
però el partit, que havia dominat durant
molts minuts, se li va escapar a la pròrroga
(78-68). El Barça, en la segona jornada, va
ser inabastable per als verd-i-negres (50-

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

Ferran Bassas, un exemple pels joves
Ferran Bassas és dels molts casos de badalonins que tot i no destacar per l’alçada
dominaven molt aquest esport. Va fer els
seus primers bots al Sant Josep i ràpidament va passar al bàsquet base de la
Penya on va anar pujant graó a graó. El
més important del base badaloní és que
no ha tingut pressa, que ha estat conscient
de les seves limitacions però sobretot ha
estat conscient que havia de treballar molt.
I ho ha fet. Moltíssim. El seu premi ja fa
dies que va arribar perquè va aconseguir

consolidar-se a l’ACB primer a Tenerife
i ara a Burgos passant primer per la LEB
on va explotar amb l’Oviedo que dirigia el
també exbase badaloní Carles Marco, un
cas similar en la seva evoució fins l’ACB.
Ahir Bassas va debutar amb la selecció espanyola, una cosa que només ell confiava
fa uns anys enrere i que es mereix tot el
reconeixement al treball que hi ha al darrera. Ara només queda saber quin temps
passarà abans de poder complir el seu altre
objectiu: jugar a la Penya.

Zisis guanya la
Copa amb l’AEK
i Aíto fa campió
l’Alba de Berlin

Zisis, campió de la Copa de Grècia i
MVP de la final. / AEK d’Atenes

De tornada a Grècia, Nikos Zisis brilla de
nou. A Badalona el base grec no va trobar el
seu lloc i va acabar marxant per la porta del
darrera, però a les files de l’AEK d’Atenes,
l’equip on va començar, s’ha retrobat amb la
seva millor versió. Aquest cap de setmana
es va proclamar campió de la Copa de Grècia i, a més, es va endur el guardó d’MVP
de la final, on l’AEK va tombar el Promitheas
per 61-57. Mentrestant, a Alemanya, un altre incombustible que ha guanyat la Copa
ha estat el veterà tècnic Aíto García Reneses, que als 73 anys ha fet campió l’Alba
de Berlin.
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El Prat, en el grup dels millors
a la segona fase de la LEB Plata
Els de Dani Miret lluitaran per aconseguir l’ascens

Dani Miret, amb els seus jugadors durant un temps mort. / CB Prat

La LEB Plata ha tancat la seva primera fase
i ja es coneixen els 12 equips que lluitaran per l’ascens. El vinculat de la Penya, el
CB Prat, serà un d’ells, després de classifi-

car-se quart de la Conferència Est amb un
balanç de 14-8. En aquesta segona fase els
6 primers de cada conferència es trobaran
en el grup dels millors, l’A1, i arrossegaran

els resultats dels partits que ja hagin disputat contra els rivals de la seva conferència.
Així, el Prat arrencarà aquesta segona fase
amb balanç positiu de 6-4 i ben situat en
el quart lloc del grup per l’ascens, on estarà amb el Múrcia, el Girona, el Menorca,
el Gran Canària i el Barça B, ja coneguts
de la primera fase, i els sis millors de la
conferència Oest, l’UBU Tizona, l’Igualatorio Cantàbria, el Juaristi ISB basc, l’Innova
Chef de Zamora, el Cat&Rest Intragas de
Ponferrada i l’Enerdrink UDEA d’Algesires.
La segona fase constarà de 12 jornades i
començarà el 29 de febrer, on els de Dani
Miret viatjaran a Ponferrada (Lleó) per enfrontar-se al Cat&Rest Intragas.
El campió d’aquest grup A1 aconseguirà
l’ascens directe, mentre que els equips
classificats del segon al vuitè lloc jugaran
els “playoffs”, juntament amb el líder del
grup A2. Es disputaran dues eliminatòries,
de quarts de final i de semifinals, amb partit
d’anada i tornada, i els dos finalistes també
pujaran a la LEB Or. Les eliminatòries coFoto: UPC
mençaran el 9 de maig.

Homenatge a
Sergi Vidal a la
seu de l’ACB a
Barcelona

Sergi Vidal, a la seva segona
etapa a Badalona. / D. Grau

El badaloní Sergi Vidal serà homenatjat per
l’ACB dimarts que ve, dia 25, en un acte que
es farà a la seu de l’Associació de Clubs a
Barcelona. Retirat fa unes setmanes després
de 21 temporades a l’elit, Vidal ha jugat un
total de 641 partits a la lliga i en la seva
etapa més exitosa, al Baskonia, va conquerir 10 títols: dues Lligues, quatre Copes i
quatre Supercopes. Format al Joventut,
va debutar a l’ACB vestit de verd-i-negre
la temporada 1999-2000 i posteriorment
va viure una segona etapa a Badalona, del
2014 al 2018. Durant la seva carrera també
va defensar les samarretes del Madrid, el
GBC, l’Unicaja, el Breogán, el Manresa i el
Fuenlabrada.
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LA PRÈVIA 26a Jornada. Estadi Antonio Puchades de Paterna. Diumenge, 23 de febrer. 12 h

Una final contra el Mestalla

VALÈNCIA - MESTALLA

CF BADALONA

POSICIÓ 16è
12 Partits a casa G 2 E 6 P 4
Gols a casa Marcats 14 Rebuts 15
Entrenador Chema Sanz.

POSICIÓ 18è
13 Partits a fora G 2 E 3 P 8
Gols a fora Marcats 8 Rebuts 19
Entrenador Manolo González.

Restaurant

DEVESA
MENU ESPECIAL GRUPOS
Calçotada clásica mínimo 2 personas:
Foto: Eloy Molina.

• 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

PRECIO POR PERSONA
33,65€ + 10% IVA
No se comparten menús, tiene que ser un menú por persona.
Se requiere un mínimo de 2 personas para solicitar la calçotada clásica.

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

Diumenge, l’equip de
Manolo González juga
la primera de les tretze
finals que li esperen fins
al final de curs

El Badalona i el Mestalla
han sumat només tres
punts en els set partits
que han jugat durant el
2020

Partit clau per al CF Badalona el de diumenge al migdia, a l’Estadi Antonio Puchades de Paterna. Davant del filial del
València CF, l’equip escapulat disputarà la
primera de les tretze finals que li esperen
fins al final de temporada en la seva desesperada lluita per la permanència. Ho farà,
a més, contra un rival directe, el Mestalla,
que es troba en la posició de promoció de
descens, amb només dos punts més que
el conjunt que entrena Manolo González.
Si diumenge aconseguís la victòria, sempre que l’Hércules no guanyés al Barça
B, el Badalona sortiria de la zona de descens. Ja tocaria, perquè fa dos mesos que
l’afició escapulada no veu un triomf del
seu equip a la lliga. L’últim va ser l’1-0
contra l’Oriola, en el partit de comiat del
2019. Des d’aleshores, només tres punts,
fruit de tres empats en set jornades. Massa
poc per evitar la lluita per no baixar.

Això si, el Mestalla, que entrena Chema
Sanz, presenta exactament el mateix pobre
balanç des que va començar l’any: també
tres punts dels últims 21. Els valencians, a
més, presenten uns resultats molt dolents
a casa: només han guanyat dos dels dotze
partits que han disputat. L’últim, el 24 de
novembre, també contra l’Oriola. El cas és
que diumenge al migdia es veuran les cares els dos pitjors equips del 2020 en el
grup tercer de segona B.
Manolo González, que va haver de canviar
Joel Toledo, Hugo Esteban i Kilian Duran
per lesió contra el Castelló, estarà pendent
de l’evolució d’aquests tres jugadors per
saber si té a tota la plantilla a la seva disposició. Qui segur que podrà jugar és el
colombià Jaime Alvarado, que diumenge
passat es va quedar a la graderia.
Xiularà el partit l’àrbitre de Castella-La
Manxa Rubén Ruipérez Marín.

Del 21/02 al 27/02/2020
BADALONA - CATELLÓ

1

1

Badalona: Morales; Toledo (Abel Suárez, 63′),
Robusté, Pelón, Valentín; Marc Carbó, Toni Jou;
Hugo Esteban (Cris Montes, 54′), Maxi, Kilian
(Moyano, 77′); Chema Moreno.
Castelló: Campos; Muguruza, Satrústegui
(Lapeña, 46′), Gálvez, Víctor García; Carles, Kako
(Rubén Díez, 46′); Jorge Fernández, Juanto Ortuño, Íñigo Muñoz (Alfredo, 73′); César Díaz.
Gols: 1-0 (33′) Kilian. 1-1 (74′) Ortuño.
Àrbitre: Juan Antonio Campos Salinas (murcià). T.G.: Valentín, Chema Moreno, Juanto Ortuño, Rubén Díez.
Públic: 1.045 espectadors a l’Estadi.

Resultats Jornada 25
Badalona 1
At. Llevant 1
Vila-real B 2
Prat 0
Ejea 0
Gimnàstic 1
Espanyol B 0
Sabadell 2
Hércules 0
Olot 4

-
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Castelló 1
Barcelona B 2
Andorra 1
Ebro 0
Cornellà 1
Lleida 1
València-Mestalla 0
Oriola 1
Llagostera 0
La Nucía 0

Classificació
		Equip

PTS

GF

GC

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

47
45
44
44
44
39
39
37

34
35
35
37
33
29
39
26

19
27
19
25
25
22
28
17

9. Andorra
10. La Nucía
11. At. Llevant

37
32
32

29
24
27

26
27
31

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

31
30
28
26
24
22
22
21
21

24
25
29
26
25
27
15
22
24

28
29
32
32
30
35
30
39
44

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

Propera Jornada
València-Mestalla
Barcelona B
Llagostera
Andorra
Ebro
Castelló
Lleida
Olot
Cornellà
La Nucía

-

Badalona
Hércules
Oriola
At. Llevant
Vila-real B
Gimnàstic
Ejea
Sabadell
Prat
Espanyol B

Menys gols que mai
a segona B
En les setze temporades que el Badalona porta
jugant consecutivament a segona B, mai no havia signat un registre golejador tan pobre com
el d’aquesta, després de 25 jornades. De fet, els
15 gols que ha marcat l’equip escapulat el converteixen, amb diferència, en el menys golejador de les tres primeres categories del futbol
estatal. En el quadre adjunt es pot comprovar

quants gols ha marcat el Badalona en la jornada 25 des que, la temporada 2004/05, va pujar
a segona B, i es pot observar, per exemple, que
només en el curs 2012/13 va fer menys de
20 gols. Per altra banda, el rècord golejador
a aquestes altures data de l’exercici 2005/06,
amb 32 gols. Aquell any el Badalona, amb Julià
Garcia a la banqueta, va ser campió de lliga.

El Badalona en la jornada 25 des de que va pujar
a segona B
Temporada
Gols
Posició
Punts
2019/20 ----------------- 15 ------------ 18è -------------- 22
2018/19 ----------------- 22 ------------ 10è -------------- 32
2017/18 ----------------- 23 ------------ 13è -------------- 31
2016/17 ----------------- 30 ------------ 5è -------------- 41
2015/16 ----------------- 20 ------------ 13è -------------- 29
2014/15 ----------------- 24 ------------ 4t -------------- 39
2013/14 ----------------- 21 ------------ 15è -------------- 26
2012/13 ----------------- 19 ------------ 15è -------------- 27
2011/12 ----------------- 30 ------------ 6è -------------- 38
2010/11 ----------------- 27 ------------ 1r -------------- 44
2009/10 ----------------- 25 ------------ 14è -------------- 24
2008/09 ----------------- 28 ------------ 7è -------------- 35
2007/08 ----------------- 23 ------------ 12è -------------- 33
2006/07 ----------------- 26 ------------ 4t -------------- 39
2005/06 ----------------- 32 ------------ 1r -------------- 44
2004/05 ----------------- 27 ------------ 6è -------------- 36
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Manolo González: “Si no cregués
que ens salvarem, marxaria”
Quan Manolo González (Folgoso do
Courel, 14 de gener de 1979) es va fer
càrrec del Badalona, el mes d’octubre
passat, l’equip escapulat va reaccionar i va entrar en una dinàmica que
convidava a pensar que la salvació era
un fet. Des que va començar el 2020,
però, coincidint amb els moments
d’eufòria viscuts amb les èpiques eliminatòries de copa, el Badalona de
González ha viscut una forta davallada que l’ha portat a sumar només tres
dels últims 21 punts. El tècnic escapulat dóna la cara en aquesta entrevista
per parlar de tot plegat.
- Com explica la caiguda de l’equip
des de començament d’any?
- El primer que li vaig dir al president quan
vaig acceptar el repte de salvar l’equip és
que la salvació no seria immediata. Quan
has sumat un punt de 21 possibles en les
set primeres jornades, te’n falten 44 per
aconseguir-ho. Són molts punts. El cas és
que sabia que això que ens passa ara podria passar, en una lliga hi ha partits bons
i partits dolents. La llàstima és que hem
perdut, o empatat, partits que teníem a les
mans: contra el Barça B, l’Ebro i l’Andorra
mereixíem més. Això fa que no estiguem
més amunt. És cert que contra el Cornellà
i contra el Lleida vam jugar molt malament,
però diumenge passat, davant del Castelló
vam redreçar el rumb.
- Vist amb perspectiva, les tres eliminatòries de copa han estat negatives?
- Si, per una qüestió de desgast mental, més
que no pas de cansament físic. Vam viure
una descàrrega emocional molt important
en els partits de copa, que es va ajuntar
amb dos partits de lliga complicats, contra
el Barça B i l’Andorra. Per altra banda, però,
va ser molt positiu per al pressupost i la
imatge del club.
- Continua creient en la salvació?
- SÍ. Si no fos així, marxaria. L’any passat
vaig viure una situació similar a l’Ebro que
m’ajudarà, tot i que allà va ser amb un equip
que havia fet jo. Continuo pensant que ens
salvarem. Serà llarg, però ho aconseguirem.
- Doni’m un parell de motius per creure en la salvació?
- Primer, que la classificació final es decideix
en les deu últimes jornades. Segon, perquè
hem passat un tram del calendari molt exigent. Ara també tindrem partits difícils, però
seran contra rivals directes la majoria d’ells.
Finalment, crec que amb el nivell futbolístic

Manolo González / Foto: Eloy Molina

que hi ha, l’equip farà que ens salvem. Crec
que he trobat la tecla que ens farà competir
bé fins a final de temporada.
- Els tretze partits que queden, són
tretze finals?
- Sí, a partir d’ara cada partit serà una final. Cadascun amb connotacions diferents,
segons els rivals, però tots seran finals. En
partits com el de diumenge, a València, per
exemple, hem de ser conscients que disposem de 90 minuts per competir i, sobretot,
hem d’evitar les errades greus. L’equip que
domini millor aquests aspectes del joc, que
no estan estrictament relacionats amb la pilota, tindrà la salvació molt a prop.
- Després de la derrota a Lleida va dir
que només comptaria amb els futbolistes compromesos. Manté el que va
dir en aquelles manifestacions?
- Si, damunt la gespa només han d’estar els
jugadors que demostrin compromís amb el
club i amb l’equip. Els que vulguin tirar això
endavant. Primer de tot, per ells mateixos,
perquè un descens perjudica també els futbolistes. Ara mateix crec que, en general,
tots els jugadors de la plantilla estan ficats.
El partit de Lleida, en tot cas, ens ha de servir per saber que, si no competim al cent

“Em sembla que he
trobat la tecla que
ens farà competir
bé fins a final de
temporada”
per cent, no tenim res a fer.
- Se n’ha penedit d’haver acceptat el
compromís de salvar el Badalona?
- No, va ser una decisió personal i la vaig
prendre amb totes les conseqüències. En
general, estic agraït a la gent de Badalona i
als socis, perquè, fins i tot en els moments
més durs, estan tenint paciència.
- El Badalona és l’equip que menys
gols ha marcat, amb diferència, de les
tres primeres categories del futbol estatal. Com explica aquesta dada i fins
a quin punt li preocupa?
- Des que jo entreno l’equip, el que em
preocupa és la manca d’efectivitat, tenint
en compte les ocasions de què disposem.
Això si, em preocuparia més encara si no
arribéssim a porta.

“No m’he penedit mai
d’acceptar l’oferta del
Badalona. Va ser una
decisió amb totes les
conseqüències”
- La salvació passa més per millorar
de cara al gol o en defensa?
- Quan et costa fer gols, has de tancar la
teva porteria. Els equips que guanyen títols, normalment, són els menys golejats.
- Personalment, què està aprenent
de l’experiència d’aquesta temporada?
- És el primer cop que em faig càrrec d’un
equip amb la temporada començada. Potser la pròxima vegada analitzaré molt bé
totes les estructures del club. Per altra
banda, he après a gestionar les emocions
en el vestidor.
- On creu que estarà la temporada
que ve?
- No ho sé. Ara mateix l’únic que em preocupa és salvar el Badalona.
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El Juvenil A del Seagull dóna guerra
a Primera i somia amb Preferent
És una de les millors fornades de jugadores del Club
Assolir l’ascens a Primera Divisió no és
prou premi per al Juvenil A del Seagull. Les
‘gavines’ de Jordi Magró han debutat aquest
curs a un nou nivell. Una categoria desconeguda fins aleshores però que no ho sembla pas. Amb una de les millors fornades
històriques, el conjunt badaloní es troba a
la part alta de la classificació amb un doble
objectiu: seguir formant talent i lluitar fins al
final per un ascens a Preferent, la màxima
categoria autonòmica.
Déu n’hi do l’estrena de debutant que
ha tingut el Juvenil A a Primera. 9
victòries, 3 empats i 5 derrotes en 17
jornades disputades i en plena lluita
entre els equips capdavanters.
Sí, la veritat és que sí. Ens hem adaptat prou
bé a les característiques d’aquest nou nivell
de Primera Divisió.
Hi havia cap neguit o incertesa per
aquest salt de categoria?

No, perquè nosaltres construïm els equips a
llarg termini, no per a una única temporada.
Bona part del bloc que va assolir l’ascens
a Primera encara el tenim a l’equip juvenil.
Hem mantingut fins a 10 jugadores. A més
a més, totes les noves incorporacions tenen
una ambició a llarg termini i el club els hi
transmet aquesta confiança.

una jugadora, ajudem. Ara bé, tenim clar la
prioritat de la jugadora. Encara que tenim
un juvenil a Primera i dos a Segona, els
dos juvenils de Segona són líders i és una
prioritat tenir dos equips juvenils a Primera.
Amb quines aspiracions arriba el Juvenil A l’any 2020?

Podem lluitar per aquest ascens tot i viure
marcadors molt ajustats i partits que no es
resolen fins al tram final. És difícil però hi
ha bon equip, amb dinàmica positiva i que
vol anar a més. Hem incorporat quatre jugadores de fora i érem conscients que amb
aquest equip podíem competir.

Quin és l’enllaç entre l’equip juvenil i
els amateurs?
Aquesta temporada ja tenim una jugadora
del Juvenil A que entrena cada setmana
amb l’Amateur A i, a l’hora de competir,
tenim força vincle amb el filial de Primera
Divisió catalana. A més a més, disposem de
tres juvenils força competitius i això és una
alegria afegida.
Aquest enllaç t’agrada?
Sí, perquè això és un repte afegit per a les
jugadores. No estem parlant d’una jugadora
d’equip sinó de club. Si un equip necessita
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El líder torna a patir
però s’emporta els tres punts (1-0)
El CD Pomar cau i cedeix la primera posició al Bon Pastor
Les pulsacions encara no han tornat a la
seva normalitat a Llefià. Després de sumar
els tres punts davant el Molinos (1-0), encara no se’n fa creus del triomf patit assolit
al seu Municipal davant un equip mataroní
molt lluitador i que per ben poc no va treure
profit i rèdit de la visita al líder.

Foto: Llefià

Javi Guerrero va fer l’únic gol vermell al minut 40 i el marcador ja no es va alterar més.
Tot i que ocasions, hi va haver. A ambdues
porteries. La Llefià va gaudir-ne de diverses
aproximacions que per ben poc no van finalitzar en gol i el Molinos va reaccionar al
tram final però es va trobar amb una gran
actuació de Cesc de Bode sota pals. La millor i de les més completes del guardià local
badaloní aquesta temporada.
Aquest triomf manté líder l’equip de Jordi
Souto abans de la jornada de descans i
dues setmanes abans de visitar Can Joan

per jugar un partit que pot suposar mig
ascens a Primera Catalana. El San Juan At.
Montcada és segon a la taula, a 6 punts de
distància de la Llefià.
A Tercera Catalana, el Lloreda també va
camí d’aquest anhelat ascens de categoria
però encara n’haurà de pencar de valent per
assolir-ho. La jornada anterior va concloure
el seu partit versus At. Masnou amb empat
(1-1) i el Llavaneres ja es troba molt a prop,
a tres punts de distància. El Young Talent
també va sumar un punt davant la Mataronesa (2-2) i el Pere Gol va caure a Sant
Cugat davant l’Atlètic Junior (4-1).
Per la seva banda, el Pomar va ensopegar
per la mínima al camp del GP3 (2-1) i cedeix la primera posició al Bon Pastor. El
Young Talent B va superar la Cosecha (1-3)
i el Pere Gol B la Uni Bellvitge B (4-1).
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Lluís García: “Estem vivint força partits ajustats
i el vestidor necessitava una victòria”
L’entrenador de Maristes Ademar valora el debut de l’equip a EBA
El Maristes Ademar ja les ha viscut de tots
els colors aquesta temporada a lliga EBA.
El conjunt de Lluís García va ser l’equip revelació amb 4 victòries i 2 derrotes en les
jornades inicials i, posteriorment, va viure
una ratxa negativa de fins a 6 derrotes seguides.
“L’inici de temporada va ser molt positiu.
Hi havia aquest dubte de l’adaptació en una
categoria molt exigent però la bona dinàmica del curs anterior la vam arrossegar
durant aquesta campanya i vam superar
positivament partits ajustats”, transmet
l’entrenador de l’Ademar, Lluís García.
L’entrenador badaloní n’era conscient de la
dificultat d’una categoria tan exigent com
el quart esglaó nacional però s’acceptava
el repte amb la màxima il·lusió. “Sabíem
en quina categoria debutàvem i l’objectiu el

Foto: Manel Expósito

curs anterior no era aquest. La feina i el treball ens ha portat a lliga EBA i tenim unes
eines força bones per mantenir aquesta
dinàmica en les jornades inicials. Estem
força contents”, afegeix.
Després de 6 derrotes seguides, l’equip es
va oxigenar amb dues victòries seguides,
que mantenen els badalonins fora de les
posicions de descens, en una zona baixa
de la taula amb molts equips implicats. “No
ens fixem gaire en els rivals. Hem de lluitar
els partits al màxim independentment del
rival. N’hem partit a partit i tenim opcions
de victòria a tots els partits”, transmet.
“Les dues victòries seguides eren molt
necessàries anímicament i el vestidor ho
necessitava. Havíem de demostrar que
podíem tornar a sumar triomfs, tal com va
ocórrer durant l’inici”, conclou.

El Sant Josep trenca la dinàmica
davant l’Horta i reforça els ànims
La disputa de la promoció d’ascens encara és una realitat a l’abast
Després de quatre derrotes seguides, el
CB Coalci Sant Josep Carles Espona va
retrobar-se amb el sabor de la victòria,
i ho va fer al centre parroquial davant
un rival directe a la taula, i a qui ja l’ha
superat a la classificació. L’equip parroquial va tornar a brillar a casa i va esvair
els fantasmes de les baixes tombant la
UE Horta (8-9) per 73-65. Gestionar
amb encert un màxim avantatge de +22
va permetre l’apoderament de l’average
particular (+7 a Feliu i Codina) a uns
groc-i-negres que volen agafar embranzida propulsats per una actuació de
molts quirats.
Joan Noguera, Hugo Cuadrado, Alfredo

Rodríguez i Quique Serra van aportar un
total de 52 punts combinats per nodrir
el tempteig final dels d’Espona, que visitaran Lliçà d’Amunt diumenge vinent.
Les quatre primeres posicions es troben
a dues victòries de distància.
La primera part tomba els ‘dimonis’
Per la seva part, els ‘dimonis’ de Xavi
Riera van caure a la pista del CB Roser.
51 punts al primer i segon quart van ser
un excés en contra difícil d’anivellar a la
segona meitat. Tot i igualar-se el matx, la
derrota no es va poder evitar a Ciutat Vella (89-87). Els badalonins són novens
al grup C-B de lliga EBA.

Foto: Manel Expósito
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Segona victòria consecutiva del Rugby
Club Badalona en la lliga
tentava imposar el seu joc de davanters
forts i grossos, mentre els de Badalona
responien amb recuperacions de pilota i
joc a la mà. Era un teva-meva permanent
amb intercanvis de jugades entre els dos
equips. El resultat al descans parlava per
si sol. Després de diferents iniciatives, el
marcador reflectia un clar 20 a 7 favorable
a l’equip local.
A l’inici del segon període, els de Poblenou van retallar diferències al marcador,
amb un assaig transformat que els posava
amb un 20 a 14. Els Taurons van moure
la banqueta per tal de donar l’empenta que
necessitava el partit, fet que va succeir.. Els
davanters van posar-se el “mono” de feina i
van fer dos assajos durant el següent quart
d’hora de joc que tranquil·litzava l’ambient
i donava més convicció per moure la pilota
i enllaçar bones fases de joc.
Aquesta clara victòria dóna aire fresc als
ànims de l’equip, després d’una competició complicada en què van haver de disputar una fase prèvia bastant difícil. En dues
setmanes, el dia 1, els badalonins viuran
un nou repte, visitar el camp del líder imbatut de la categoria.

Segona victòria consecutiva, i tercera de la
lliga, del Rugby Club Badalona, en partit
jugat a les pistes d’atletisme Paco Águila
contra el Club Natació Poblenou. Aquest
triomf arribava a més amb un resultat força

contundent (47-14).
Dos assajos de la davantera badalonina
durant els primers minuts de partit semblaven indicar que és tractaria d’un partit
tranquil, però no va ser així El CNPN in-

El Club de Rem
Badalona triomfa
a Empuriabrava

Primera derrota de les
Dracs Girls

Aquest passat cap de setmana es va celebrar el descens pel canal d’Empuriabrava,
prova en la qual van participar diferents representants deis tres clubs badalonins de
Rem; el Club de Rem Badalona, i les seccions del Club Natació i el Club Nàutic Bètulo.El Rem Badalona va ser el gran triomfador de la jornada, imposant-se en tres
de les quatre proves disputades. L’equip
absolut masculí guanyava la prova amb un
temps de 10:02,56. L’equip femení feia el
propi tancant el cronòmetre en 10:50,99.
La tercera victòria va venir de la mà del Veterà Masculí, amb un temps de 10:33,67.
El Club Nàutic Bètulo va participar en les
dues proves absolutes, amb un tercer lloc
de les noies (11:20,47) i una quarta posició dels nois (10:27,16). Mentrestant, les
veteranes del Club Natació Badalona finalitzaven la seva prova a la quarta posició,
amb un registre d’11:53,31

Les Dracs Girls van perdre la seva imbatibilitat en perdre de forma clara contra
Firebats (0-40). Les valencianes van ser
superiors des de l’inici, anotant en els seus
primers dos atacs (0-13). Les noies de Rubèn Garcia van intentar retallar distàncies,
però la experiència més gran visitant va fer
el resultat al descans ja marquès un gairebé
definitiu 0 a 22.
Derrotes de Juniors i Sots 15
No va ser el millor cap de setmana per als
badalonins. L’equip Júnior (Varsity) queia
de forma clara contra Barberá Roockies,

(5-46) en un partit en que els vallesans van
demostrar per què són els màxims favorits
de la competició. Aquest partit posava el
punt final a la fase regular. Els badalonins
l’han tancat amb un balanç de 2 victòries
i 3 derrotes. El 15 de març s’enfrontaran a
Reus Imperials en l’eliminatòria de quarts
de final, la qual es jugarà a la capital del
Baix Camp.
La negra jornada la va completar l’equip
sots 15, el qual va perdre contra Wolves
Black (32-33), en un partit en el qual els
badalonins van anar per davant al marcador
durant gran part d’aquest.

El Karateca
badaloní Sergi
López, torna a
Nova York

El 7 de març es celebra a la ciutat de Rochester (Nova York) la edició 2020 del Ring
Wars- Extreme Kyokushin. Ring Wars és
una competició de Karate Kyokushin que es
es desenvolupa en un ring de boxa i consta
de 3 asalts de 3 minuts on el combat es decideix per KO o fora de combat.
En aquesta edició hi participa el karateca del
Club Esportiu Maritim (CEM BDN) Sergi
López, que després de 7 anys inactiu torna a la competició. Del palmarès d’en Sergi
destaquen 5 campionats d’espanya, 11è al
Mundial de Japó i es dóna el cas que va
guanyar les primeres edicions d’aquest torneig (2009,2011 i 2013)

Dos equips de
Termites Llefià
lluiten per la lliga

El club badaloní de bitlles catalanes, Termites
Llefià, té a dos dels seus equips lluitant per tal
de classificar-se per a la fase final del campionat de lliga. Termites A i C van disputar una
doble jornada durant el passat cap de setmana, amb un total de quatre victòries. Termites A
guanyava primer contra Colobrers a les pistes
de Torre Mena (339 punts a 282). Diumenge
arribava el triomf a les pistes de la Perestroika (271 a 328). Per la seva banda, Termites C
guanyava dissabte al Poblenou (238 a 290), i
diumenge feia el propi a Llefià contra el Sabadell (305 a 265). Tots dos equips ocupen
la segona i tercera posició del campionat, per
darrere de Colobrers, a l’espera de la disputa
de la darrera jornada. Al marge de la classificació per a la final, un cop finalitzada la lliga es
disputarà la Copa Generalitat.
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Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
Mart a la Casa X, inclina que iniciïs algun projecte
professional o que estableixis metes importants per
la teva evolució. Imaginació exaltada, sobretot en els
somnis.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Tens interès en una persona, però ho guardes en secret.
Especialment, si un dels dos ja té parella. Possibles
desplaçaments, que en algun cas poden portar-te molt
lluny.

Bessons (21/5 al 21/6)
A la feina, potser caldrà tenir imaginació o cercar la
desconnexió per equilibrar el teu interior i no patir
estrès. Mart a Capricorn, inclina a fer front a algun
deute.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Mart per la Casa VII, activa el sector social. Si cerques
parella, un soci o bé un col·laborador per dur endavant
un projecte, es dóna un bon període per dur-ho a terme.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Mart a Casa VI, inclina que el sector laboral es torni
menys tranquil. Pots viure la competitivitat o experimentar canvis importants. La salut pot demanar una revisió.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Activitats de lleure, esport, jocs... poden ser un element
de diversió amb la parella. Si algú t’agrada, poden donar-se oportunitats d’apropament i d’inici de relació.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Mart a Casa IV, activa el sector domèstic. Això pot ser
obres a casa, un trasllat o haver de lidiar amb algun intrús. També es pot reprendre el contacte amb un familiar.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Pots estar verbalment incisiu i també molt actiu. Compte
amb les discussions, sobretot amb els germans. Molta
creativitat i inspiració, que voldràs compartir amb els teus.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Mart entra a la Casa II i pots posar més energia en cercar
una nova font d’ingressos. Modifiques els teus valors i
els defenses amb fermesa. Augment de la competitivitat.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Mart al teu signe, et dóna més capacitat per iniciar el
que et proposis. Et mostraràs més resolutiu i possiblement necessites espais per a la desconnexió i la
relaxació.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Amb Mart a Capricorn a la Casa XII, pots sentir que
has d’atendre qüestions laborals o econòmiques, que
tenies aparcades. Pots interessar-te en com millorar el
descans.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Un assumpte del passat, retorna o tu el vas a buscar. Alguna cosa que queda per dir o per finalitzar,
pot tenir lloc en aquests dies. El sector de l’amistat,
s’activa.

Sudoku
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40 anys de màgic Magoo
Entrevistem al mag Enric Magoo, director del Festival de Màgia de Badalona
Ajuda i moltíssim. L’il·lusionisme és un art encara molt desconegut que, com totes les arts,
pateix crisi. Sempre que hi ha un
boom mediàtic per algun mag o
pel·lícula afavoreix moltíssim al
ressorgiment de l’art de l’engany
honest.

Durant els seus 40 anys de
professió, l’Enric Magoo, a
més de ser des del 2000 el director artístic del Festival Internacional de Màgia de Badalona, Memorial Li-Chang,
ha participat en els millors
festivals internacionals de
màgia de tot el món i ha tingut una especial dedicació
per als espectacles infantils,
barrejant pedagogia i espectacle en la màgia. Parlem
amb ell per conèixer millor la
seva trajectòria.
- El passat diumenge vas
celebrar 40 anys de la teva
professió com a mag. Com
definiries la teva trajectòria?
Després de 40 anys he tingut
temps de tot. Podríem definir les
4 dècades de la següent manera:
la primera de formació, la segona
de consolidació, guanyant molts
premis i reconeixements internacionals com el Premi Mundial de
Màgia o el Gran Premi de Monte
Carlo, la tercera va ser una dècada de definició i especialització
d’espectacles per a tots els pú-

blics o infantils i, per últim, la
quarta dècada de formació i direcció d’altres espectacles.
- Com va ser el teu camí amateur? Vas haver de sacrificar
alguna cosa?
De fet, com aficionat vaig estar
només un any. Va ser als disset

anys. A partir dels 18, ja m’hi
vaig dedicar professionalment i,
la veritat, més que sacrifici va ser
molta lluita, però amb una gran
satisfacció i passió.
- Vas decidir orientar-te en
els espectacles infantils,
combinant pedagogia i es-

pectacle. Per què?
Sempre m’ha agradat buscar,
investigar, entendre les coses.
Crec que la vessant pedagògica
la porta tatuada al cor. Quan vaig
descobrir que l’infant de manera
automàtica és el més preparat per
aprendre em vaig sentir súper còmode i realitzat, enfocant-me en
espectacles per a tots els públics
i escolars.
- Quina és la clau per continuar sent un mag tan reconegut després de tants anys a
la professió?
Crec, que passió pel que fas.
Els reptes que em marco no són
destins, són directrius per seguir
un camí que només té final amb
la mateixa vida. Amb aquestes
premisses, sempre és fàcil estar
a dalt de tot.
- La relació que fa la gent amb
els mags de les pel·lícules de
fantasia o ciència-ficció, ajuda a atraure a més públic, o
al contrari, contamina l’ofici?

- Has participat en festivals
de màgia per tot el món. Què
t’han aportat personalment i
professionalment aquestes
experiències?
Anar a festivals és el millor del
meu ofici. La possibilitat de viatjar, conèixer altres cultures i
indrets és la recepta màgica que
recomano a tothom. Si, a més a
més, et porten com a convidat i
amb un públic entregat, és la poció màgica de l’eterna joventut,
tant personal com professional.
- Portes dirigint el Festival de
Màgia de Badalona 20 anys.
Com definiries aquest esdeveniment?
Doncs un Festival nascut a la
ciutat, organitzat des del mateix
ajuntament, homenatjant a un
il·lustre mag Badaloní com va ser
Joan Forns, només el puc definir
com la perla dels Festivals. La
seva vocació és pura: fer arribar
la màgia a tots els racons, fomentant l’art de l’il·lusionisme amb
una qualitat brutal i una dedicació
immillorable per part de tots el
que l’organitzen.
- D’on treus la inspiració per
fer d’aquest Festival a Badalona un acte cada cop més
màgic i ple d’il·lusió?
De la complicitat dels amics i
companys que, igual que jo,
creuen en el festival i afronten la
feina amb ganes i entusiasme. Tot
això és com un carregador vital
d’inspiració.
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