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La cancel·lació
del Mobile afecta
també a Badalona
Els sectors hoteler i de restauració
els més afectats

Badalona acollirà
el març la cursa Ponle
Freno a favor de la
Seguretat Viària
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Les conseqüències de la cancel·lació
del Mobile arriben a Badalona
El debat del coronavirus i la alarma
creada a nivell mundial per la propagació, des de la Xina, d’aquest
virus ha arribat a l’esdevenimentmés esperat per la indústria mundial del mòbil amb la cancel·lació,
fins fa pocs dies, de desenes de
companyies de la seva presència
al Mobile. A causa d’això, dimarts
es prenia la decisió en una reunió
extraordinària a causa del nombre
tan elevat de baixes: els organitzadors del Mobile World Congress
decidien suspendre la trobada per
evitar posar al seu personal i als
clients en cap mena de risc.
El sector hoteler de Barcelona s’està veient afectat per aquestes cancel·lacions i, com a conseqüència,
també el de Badalona. Aquí, dos
hotels com Miramar o Rafael Hoteles asseguren que en aquesta època tenien una ocupació gairebé del

100% durant els 4 dies que dura la
fira. No s’ha confirmat com afecta la cancel·lació en la ocupació
d’aquests hotels, però els preus, de
moment, de les habitacions entre
els dies 24 i 27 de febrer, continuen
per sobre de la mitjana: 2 nits a Miramar costarien 130€, amb només
4 habitacions disponibles, mentre
que el preu de mitjana per nit és de
50 euros. A Rafael Hoteles, per altra
banda, les mateixes dues nits estan
a 606 €, quan el preu de mitjana és
de 72 €. El Hotelito boutique badalona mar, per altra banda, també
xifra dues nits en gairebé 130€.
Altres afectats: les empreses badalonines dedicades al muntatge dels
stands de la fira o el sector restauració.
Uns dies que, per a alguns, suposava una esperança, ja que febrer
és un mes d’oportunitat per estal-

viar de cara a la Setmana Santa.
De moment, el president de PIMEC, Josep González, calcula que
les pèrdues per la cancel·lació del
Mobile World Congress serà d’uns
200 milions d’euros.
“No hi ha cap raó de salut pública per cancel·lar l’esdeveniment”
Una decisió presa en un marc en
què les autoritats espanyoles es
resistien a la cancel·lació, que mobilitza en total a 110.000 persones.
Salvador Illa, ministre de Sanitat,
va reiterar ahir en unes declaracions que “no hi ha cap raó de
salut pública” per prendre aquesta
decisió. Hi coincideixen el Ministeri d’Assumptes Exteriors, la UE i,
fins i tot, Ada Colau, que assegurava que la ciutat estava preparada
per acollir el Mobile.

Aquest estiu no tindrem Pont del Petroli
Aquests dies s’estan duent a terme les inspeccions marines pertinents per acabar d’avaluar el cost
dels danys i els desperfectes que
el Pont va patir durant el temporal
Glòria. De moment, però, el govern
local ja ha confirmat que aquest
estiu no podrem gaudir del símbol
de Badalona i que aquest romandrà
amb els accessos tancats.
Tampoc està permès aquests dies
fer cap activitat nàutica o marina al
voltant, així com tampoc els hi està
permès als vaixells acostar-s’hi,
per seguretat, tal i com va afirmar
la regidora de medi ambient, Rosa
Trenado. Per això s’han instal·lat
al perímetre del Pont unes balises
provisionals que són substitutes
temporals d’unes noves boies en-

carregades a Capitania, que arribaran en màxim 15 dies, amb senyals
lumíniques.
Reparació d’1 milió d’euros
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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Premi al Ramiro de Maeztu de Llefià
pel reciclatge de vidre

El col·legi Ramiro de Maeztu, del barri de
Llefià de Badalona, ha estat el guanyador
de “Vidreamers”, un programa educatiu
per a estudiants que han realitzat projectes relacionats amb el reciclatge, la
sostenibilitat i la cura del medi ambient.

L’acte de lliurament del primer premi
d’aquesta campanya, tindrà lloc aquest
dimecres, 12 de febrer, a les 15 hores,
al mateix col·legi (carrer de Ramiro de
Maeztu, s/n) amb la presència de l’alcalde accidental de Badalona, Rubén Guija-

BREUS

COMENCEN ELS TREBALLS DE REGENERACIÓ DE LA SORRA DE LA
PLATJA DE LA MARINA
Dimarts, la Draga de la sorra de la platja
va començar els treballs per recuperar
la platja de la Marina. La maquinària
aportarà entre 5.000 i 6.000 metres

cúbics de sorra. Una sorra transportada
des del port del Masnou. Un procés que
s’estendrà, aproximadament, 5 dies i es
realitzarà fins el cap de setmana.

REBENTEN ELS VIDRES DE 30 VEHICLES A MONTIGALÀ
Prop de 30 cotxes estacionats a
diferents punts de Montigalà van
aparèixer amb els vidres trencats,
el matí d’aquest diumenge. L’objectiu dels autors dels desperfectes era
robar-hi a l’interior, amb la voluntat de trobar algun objecte de valor.
Els cotxes van aparèixer en diversos
punts de la Travessera de Montigalà
o al voltant del poliesportiu d’aquest
barri.

DETINGUT UN HOME PER INTENTAR ROBAR A L’INTERIOR DE VEHICLES
La nit del dilluns, al carrer Don Pelai, agents de la Guàrdia Urbana de
Badalona, van detenir una persona
a la que van enxampat forçant un
vehicle que es trobava estacionat a

la via pública. La patrulla va poder
comprovar que un altre vehicle que
es trobava pròxim al lloc dels fets,
també mostrava signes d’haver estat
forçat.

rro, i la gerent d’Ecovidrio a Catalunya,
Silvia Mayo.
Els alumnes de 3r i 4r de l’ESO del col·legi Ramiro de Maeztu han assolit el primer
premi d’un programa de sensibilització
educativa en la qual han participat més

de 15 centres educatius de 8 municipis
de la província de Barcelona on s’han
desenvolupat més de 50 tallers d’educació ambiental i han participat més de 540
estudiants.
Després de rebre formació sobre la importància de la cura del medi ambient,
els estudiants participants en el programa van comptar amb el suport de professionals per a la realització de projectes
sobre reciclatge i sostenibilitat, així com
sobre la transcendència de fer difusió
d’aquestes accions. En aquest sentit,
l’alumnat del col·legi van decorar l’iglú
per al reciclatge de vidre i van portar a
terme diferents activitats entre el veïnat
i les xarxes socials per informar dels
beneficis del reciclatge, assolint una
mitjana de 48 quilograms diaris de vidre
reciclat.
A banda del guardó del primer premi, i
dels coneixements i els hàbits adquirits
durant la campanya que va tenir lloc entre l’octubre i el desembre de l’any passat, els alumnes del col·legi Ramiro de
Maeztu participants en aquesta iniciativa
gaudiran del viatge i la visita a un gran
parc d’atraccions.
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Badalona acollirà el 22 de març
la cursa Ponle Freno a favor de
la Seguretat Viària

L’alcalde accidental de Badalona,
Rubén Guijarro, va assistir aquest
dijous a Madrid a la presentació, en
roda de premsa, del circuit de curses Ponle Freno que és una iniciativa d’Atresmedia. Badalona, el diumenge 22 de març, serà la primera
de les 7 ciutats que acolliran les
curses solidàries i compromeses
amb la Seguretat Vial i la reducció
dels accidents de trànsit.

Curses Ponle Freno
A més de Badalona, que ja va participar en aquesta iniciativa l’any
passat, el Circuit de Curses Ponle
Freno 2020 es completa amb les
curses a les ciutats de les Palmes
de Gran Canària (19 d’abril); Saragossa (17 de maig); Màlaga (13 de
juny); Pontevedra (20 de juny); Vitòria (6 de setembre) i Madrid (29
de novembre de 2020).

El Circuit de ciutats participants
l’han presentat avui a l’Auditori
d’AXA a Madrid, el director general
de la Fundació AXA, Josep Alfonso, el director general d’Atresmedia
Eventos, Pablo López-Baraja, el
campió del món de marató, Martín
Fiz, entre altres personalitats i representants de l’organització i de
les ciutats que acolliran les competicions.

Núm. 689

Vuit casals de gent gran
en el concert Canta
Gran! a l’Auditori
Un centenar de persones de les
corals dels casals de gent gran de
Pep Ventura, Can Mercader, Morera, Sant Crist, Nova Lloreda, Sant
Roc, Congrés, les Veus de Sant
Crist de Badalona i el de la Platja
de Sant Adrià han participat, aquest
dimarts, a l’Auditori de Barcelona,
al Canta Gran!, un concert que
agrupa les corals de gent gran de
les ciutats de l’àrea metropolitana
on Badalona hi participa per sisena
vegada.
L’acte va comptar amb l’assistència
de la regidora de l’Àrea de Gent
Gran de l’Ajuntament de Badalona,
Andrea Zapata.
Canta Gran! és un projecte que
uneix cantaires de diferents corals
de diverses poblacions de Catalunya per dur a terme un concert
acompanyats per músics professionals i reconeguts solistes. El
projecte té la voluntat de fomentar
els valors musicals en la gent gran,
a la vegada que permet exercitar

les capacitats cognitives (fomenta la memòria, el sentit del ritme,
l’atenció, les habilitats motrius…),
incrementar el seu rol actiu, potenciar la participació social, fomentar
l’autonomia i l’autoestima
El programa d’aquest any ha estat
dedicat al Mediterrani. La cantata
que s’ha presentat ha estat musicada per Jordi Cornudella, i ha
comptat amb l’adaptació de text
d’en David Pintó i l’arranjament
musical d’en Montserrat Meneses.
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Badalona amb el Dia de la Dona
i la Nena a la Ciència
Badalona va programar per aquest dimarts
11 de febrer diverses conferències a càrrec
de dones científiques a diferents escoles de
la ciutat, per commemorar el Dia de la Dona
i la Nena a la Ciència. La iniciativa s’emmarca en el projecte “100tífiques” .
Les xerrades, que van adreçades a l’alumnat de primària i secundària, van ser les
següents:
• Escola Mercè Rodoreda (avinguda de
Catalunya, 30-39). A les 11.30 hores: “El
Marketing de la Ciència”, a càrrec de Consuelo Fernandez Fernández.
• Escola Joan Coret (plaça dels Voluntaris Olímpics, 1-3). A les 11.30 hores: “Les
dones en la recerca biomèdica”, a càrrec de
Nerea Montedeoca.
• Col·legi Maristes Champagnat (carrer
del Dos de Maig, 67). A les 11.30 hores:
“Control de Qualitat en el món de la cosmètica”, a càrrec de Mercè Salmerón Utrilla.
• Institut Escola Baldomer Solà (avinguda del Marquès de Mont-roig, 178). A
les 11.30 hores: Conferència sobre salut, a

càrrec d’Eva Sánchez.
• Institut Escola Sant Jordi (avinguda
de Sabadell, s/n). A les 11 hores. “El món
de la nanotecnologia”, a càrrec de Regina
Galceran Vercher
• Institut Escola Rafael Alberti (avinguda de Pius XII, 37-95). A les 11.30 hores:
“La mujer en la ciencia: rompiendo barreras”, a càrrec de Maria Arista Romero.
• Institut Júlia Minguell (carrer de Niça,
4). A les 11 hores: “La revolució verda: el
llarg camí de les plantes que ens alimentes
i ens curen”, a càrrec de Sílvia Forrnalè.
• Institut Pau Casals (avinguda de Lloreda, 16-30). Dues xerrades: una a les 11.15
hores i l’altra a les 12.30 hores. “Investigar
para cambiar el mundo: la importància de
las energías renovables”, a càrrec de Lucile
Bernadet.
Aquest any cal destacar la participació del
Grup Menarini en aquest projecte promogut
per la Fundació Catalana per a la Recerca i la
Innovació i organitzat a Badalona, pel Centre
de Recursos Pedagògics del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya,

l’Escola de Natura Angeleta Ferrer i l’Escola
del Mar, el Centre d’Estudis Marins, l’Àrea

de Medi Ambient i Sostenibilitat i el Servei
d’Educació de l’Ajuntament de Badalona.

Menarini i #100tifiques fomenten la vocació
científica de les nenes catalanes

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona
i la Nena a la Ciència aquest dimarts, Grupo
Menarini ha participat de manera activa i per
segon any consecutiu a la iniciativa #100tifiques, un projecte de la Fundació Catalana
per a la Recerca i la Innovació que ha comptat amb la participació de 180 dones, entre
les que figuren 12 expertes de la companyia
en àmbits científics com medicina, biologia
o farmàcia, per impartir 166 xerrades simul-

tànies repartides per 100 centres escolars de
tot Catalunya, amb l’objectiu de fomentar la
vocació científica entre les nenes catalanes.
En la passada edició, més de 12.000 alumnes i 600 docents es van beneficiar de les
diferents activitats d’aquesta iniciativa.
Fomentar la vocació científica entre les
dones
Les carreres STEM (Ciència, Tecnologia,

Enginyeria i Matemàtiques) es defineixen
com aquelles necessàries per liderar
l’avenç de l’economia i el desenvolupament social i tecnològic dels països, però
a Catalunya només un de cada cinc catedràtics i dels càrrecs directius de centres
CERCA (centres d’investigació de Catalunya) són dones; i en estudis de Tecnologies
de la Informació i la Comunicació (TIC),
el percentatge de dones graduades és d’un
21%. A nivell mundial, només el 28% dels
investigadors i el 35% dels estudiants de
carreres STEAM són dones, i la proporció
de doctores en aquest camp a la Unió Europea és del 37,1%.
A través de la iniciativa #100tifiques, la
Fundació Catalana per a la Recerca i la
Innovació (FCRI) vol aportar més visibilitat al paper estratègic de les científiques
a Catalunya, contribuir a crear i divulgar
models femenins de referència en els
àmbits de les ciències i les enginyeries, i
promoure bones pràctiques que portin el
sector a la igualtat de gènere.
Grupo Menarini, compromès amb la
igualtat de gènere
Grupo Menarini vol reivindicar i posar en
valor el paper de la dona dins i fora de

l’empresa, i aprofundir en la igualtat de
gènere, un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS5) de l’ONU. Amb
aquest propòsit, 12 dones de la companyia han participat en aquestes xerrades per
contribuir a crear i divulgar models femenins de referència en l’àmbit científico-tècnic, així com promoure bones pràctiques
que portin el sector a la igualtat de gènere.
D’aquesta forma, la companyia dobla el
seu compromís amb el projecte #100tifiques, doncs en la passada edició van ser 6
les dones participants en aquesta jornada.
En línia amb aquest propòsit de contribuir
a aportar una major visibilitat al gènere
femení i en el marc de la seva política de
Responsabilitat Social Corporativa (RSC),
Grup Menarini ja va apostar el 2019 per
dur a terme una sèrie d’activitats amb l’objectiu de treballar en la igualtat de gènere.
Així, a través del projecte “Ciència amb
nom de dona” es va relacionar cada mes
de l’any amb una científica rellevant. També es va dur a terme un calendari corporatiu en clau femenina i el concurs de fotografia “Retratades”, a més de la realització
d’una foto mosaic de la M de Menarini, a
partir de petites fotografies de les dones de
la companyia.
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Badalona ensenya avui a
L’Ajuntament reconeix la feina
afrontar una crisi epilèptica humanitària d’Open Arms
Aquest dilluns es va commemorar el Dia Internacional de l’Epilèpsia que té per objectiu
sensibilitzar el conjunt de la ciutadania sobre aquesta patologia neuronal. Coincidint
amb aquesta data, l’Ajuntament de Badalona i l’Associació d’Amics de l’Epilèptic de
Badalona (AAEB) han preparat una sessió
formativa sobre el protocol que s’ha de seguir davant una crisi epilèptica. La sessió,
d’una hora de durada, tindrà lloc avui divendres, 14 de febrer, a les 12 hores a la sala
de Premsa de l’Ajuntament (planta baixa de
l’Edifici el Viver, plaça de l’Assemblea de
Catalunya, 9).
El programa de l’activitat consta dels continguts següents:
- Què és l’epilèpsia?

- Quantes persones la pateixen?
- Quins factors poden condicionar una crisi
epilèptica
- Com reaccionar davant d’una crisi
- Quin és el protocol d’actuació
La formació és gratuïta, oberta a tothom i no
cal fer inscripció prèvia.
Cal recordar, coincidint amb el Dia Mundial
de l’Epilèpsia, que l’Associació Amics de
l’Epilèptic de Badalona (AAEB), en col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona, realitza una tasca divulgativa durant tot l’any amb
les sessions formatives “Parlem d’Epilèpsia”. Es tracta de sessions que es tenen lloc
a centres educatius de la ciutat. Durant l’any
2019 més de 1.300 alumnes de Badalona hi
van assistir.

Aquest dilluns, l’Ajuntament de Badalona ha celebrat un acte d’homenatge i
reconeixement als treballadors/es i als
voluntaris/es de l’ONG badalonina Open
Arms per la seva labor humanitària. Així
ho expressava l’alcalde en funcions, Rubén Guijarro, durant l’acte que assegurava que les persones que hi col·laboraven
amb l’ONG són “persones que contribueixen a fer del món un lloc millor”. La
primera tinent d’alcalde, Aïda Llauradó,
també expressava la mateixa opinió via
Twitter.

L’Open Arms’ torna a Espanya després
de desembarcar a 382 migrants a Itàlia
Durant aquests dies, el vaixell ‘Open Arms’
es troba regressant a casa després de deixar
en port segur, a Pozzallo, a 382 migrants a
Itàlia per estudiar l’abast dels danys de
l’embarcació i valorar si val la pena reparar
o substituir. El fundador de Proactiva Open
Arms, Óscar Camps, va informar ahir que el
vaixell estarà durant 3 dies navegant cap a
Espanya després d’estar sotmès a una “exigent i exhaustiva inspecció” de 12 hores de
duració a Itàlia.

BREUS

INSTAL·LADES UNES BALISES DE SEGURETAT AL PONT DEL PETROLI
El govern municipal instal·la unes
balises provisionals al voltant de
la plataforma del Pont del Petroli
per motius de seguretat, prohibint

així la pràctica d’esports aquàtics a
la zona limitada. Capitania enviarà
unes amb llums per a una millor
senyalització.

FOTONOTÍCIA

UN DRON PERMET COMPROVAR L’ESTAT DEL FONS MARÍ

MOR L’EXREGIDOR FRANCESC SERRANO ALS 71 ANYS

Parcs i Platges de l’AMB va testejar
durant aquests dies el fons marí de
Badalona amb un dron. Aquest va
permetre comprovar la idoneïtat per
fer cartografia batimètrica del litoral
metropolità i per veure com es troba
evolucionant el relleu del fons marí
després del Temporal Glòria. Un
exemple de tecnologia innovadora
aplicada a la gestió del litoral.

Aquest dimarts ha mort, als 71 anys La Salut. Va ser escriptor , historiador i
d’edat, l’exregidor Quico Serrano, criat a un referent del socialisme a Badalona.

DETINGUDA LA RESPONSABLE D’UN BAR PER UN DELICTE CONTRA
LA SALUT PÚBLICA
La Guàrdia Urbana va detenir aquest
dilluns la responsable d’un bar del
carrer Xile, en el barri d’Artigas com
a presumpta autora d’un delicte contra la Salut Pública, en el transcurs

d’una inspecció derivada de queixes
del veïnat contra aquest local. Agents
del S.I.P. van localitzar haixix i marihuana, a més de diverses armes prohibides i uns 1000 euros en metàl·lic.
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Darrer dia per presentar
el disseny del Dimoni d’enguany
Tot i que les festes de Maig encara ens
queden lluny, aquelles persones que
vulguin presentar els seus dissenys del

que serà el Dimoni d’enguany han tingut
l’oportunitat durant tot el mes de gener i
les primeres dues setmanes de febrer.

Avui, divendres 14 de febrer, s’acaba el
termini per poder presentar les obres al
vint-i-dosè concurs Crema’l tu!, Premi de
Disseny del Dimoni de Badalona de les
Festes de Maig convocat per l’Ajuntament
de Badalona, per mitjà de l’Àmbit d’Educació i Impuls de Ciutat. La voluntat del concurs és donar a la ciutadania l’oportunitat
de dissenyar un dels símbols culturals de
la ciutat: el Dimoni de les Festes de Maig.
El disseny guanyador prendrà forma i es
construirà amb una estructura de fusta
d’entre 12 i 14 metres i es plantarà a la
platja uns dies abans de la Cremada, la
nit del 10 de maig, a la vista de tota la
ciutadania.
Com cada any, les bases del concurs es
mantenen. Algunes d’aquestes són, per
exemple, que el disseny ha de ser original
i inèdit, el guanyador de l’any passat no
es pot repetir i el premi en metàl·lic serà
de 1.000 €.
Podreu trobar aquestes bases i totes les
condicions al web de l’Ajuntament
Orígens
La Cremada del Dimoni és una activitat
cultural que se celebra a Badalona des de

l’any 1940. La tradició es remunta a l’any
1785, coneguda gràcies a les descripcions que fa Rafael d’Amat i de Cortada,
conegut popularment com a baró de Maldà, en el seu Calaix de sastre, on escriu
“sent los mariners y pescadors gent de
tabola i tunanteria, calaren foch a un figurón...”.
La Cremada del Dimoni és l’acte central de
les Festes de Maig de Badalona, que són
el conjunt d’activitats culturals que se celebren al voltant del dia de Sant Anastasi,
patró de la ciutat, l’11 de maig. La Cremada del Dimoni és la festa gran de tots els
badalonins i badalonines. L’any 1991 va
ser declarada d’interès turístic per la Generalitat de Catalunya. La nissaga de dissenyadors i constructors del dimoni, des
de l’any 1940, és llarga: Francesc de Paula
Giró, Jaume Ribó, Domènec Giró, Miquel
Xirgu, Emili Bultó i Tero Guzman, han
contribuït a donar la representació del Dimoni. Des de l’any 2006 la construcció del
Dimoni és obra de Ramon de los Heros,
dibuixant i artista plàstic badaloní, especialista en construcció d’escenografies. I
a partir de 1999, el disseny del Dimoni es
tria a partir del concurs Crema’l tu!
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Alumnes de secundària representen al Zorrilla
‘Galileu Galilei. Fe, raó i ciència’

Aquest dimecres 12 de febrer alumnes dels
centres de secundària de Badalona van presentar al Teatre Zorrila, en el marc del projecte
Uap20, l’espectacle musical Galileu Galileu.
Fe, raó i ciència. En aquesta representació hi

van participar 250 nois i noies que formen
part del Cor de Cambra del Conservatori de
Música de Badalona i dels següents instituts
i centres d’educació especial de la ciutat: Badalona VII, Barres i Ones, Can Barriga, Isaac

Albéniz, La Riera, Maregassa i Pompeu Fabra.
L’espectacle musical que es va presentar
estava inspirat en el text Galileu Galilei de
Bertolt Brecht i vol reflexionar al voltant dels

Can Casacuberta acull una exposició
sobre l’agenda 2030 (ONU) a través de
preguntes de recerca de batxillerat

Del 17 al 24 de febrer de 2020, la Biblioteca Can Casacuberta de Badalona acull
l’exposició «Interdependents, corresponsables», editada per la Fundació Solidaritat UB i l’Institut de Desenvolupament
Professional (IDP-ICE) de la UB, que fins
a finals de mes estarà itinerant per biblioteques públiques de 12 municipis de la
província de Barcelona.
La mostra dona a conèixer els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) de l’Agenda 2030, que representants de 193 països, reunits el setembre de

2015 a l’Assemblea General de les Nacions
Unides, van comprometre’s a treballar per
assolir durant els següents quinze anys.
Alguns d’aquests ODS i de les seves 169
fites s’il·lustren a l’exposició a través de
preguntes de recerca d’estudiants de batxillerat que es plantegen com avançar en
la protecció i defensa dels drets humans.
La integració laboral de persones amb
síndrome de Down, l’acollida de persones refugiades a Catalunya, l’accés a les
vacunes a l’Àfrica o la contaminació dels
rius són algunes de les temàtiques pre-

sents en aquesta mostra, la primera de les
quals sorgeix d’una recerca de batxillerat
de l’Institut Ventura Gassol de Badalona.
Tant l’exposició com l’assessorament de
les recerques que la conformen s’emmarquen en el projecte «Interdependents,
corresponsables: L’Agenda 2030 com a recurs per la recerca de Batxillerat» (20172019), que la Fundació Solidaritat UB i
l’IDP-ICE han dut a terme en instituts de
la província barcelonina (com l’INS Pompeu Fabra de Badalona) amb el suport de
la Diputació de Barcelona. L’objectiu principal del projecte ha estat difondre, entre
alumnat i professorat, les possibilitats
de l’Agenda 2030 com a recurs educatiu
per comprendre la interdependència de
problemàtiques aparentment llunyanes i
promoure la corresponsabilitat en la seva
resolució.
Amb el mateix objectiu, la Fundació Solidaritat UB ha editat el Mapamundi interactiu dels Drets Humans, que permet visualitzar reptes globals classificats segons
els ODS de l’Agenda 2030. Aquests reptes
es van actualitzant amb treballs d’aula que
denuncien vulneracions de drets humans
o difonen lluites per defensar-los; per
exemple, alguns dels treballs de recerca
en què es basa l’exposició.

conceptes fe, raó i ciència. L’obra interpel·la a
l’espectador i el fa pensar sobre com el jovent
pren decisions, com actua davant les normes
imposades que només cerquen la perpetuïtat
del poder o com s’enfronta a l’evolució de la
ciència i la tecnologia.
Aquestes reflexions formen part també
l’objectiu que promou el projecte Uap20,
on s’emmarca aquesta representació. Des
d’aquesta iniciativa es busca introduir entre
les persones joves l’esperit crític i que es
plantegin si allò que se’ns diu com a societat
és cert i si les normes amb les quals vivim
són encertades o no.
El projecte Uap20 neix de l’Associació UAP
eduquem per la pau i del professorat de música dels centres de secundària de les comarques gironines i de Badalona que estan adherits. La producció de l’espectacle a la nostra
ciutat està organitzada pel Conservatori Professional de Música de Badalona i el Servei
d’Educació de l’Ajuntament de Badalona.

Badalona
estrenarà una
nova companyia
de dansa
flamenca

Amb el nom de “Querencia”, la ciutat
comptarà, a partir del mes d’abril d’una
nova companyia de dansa estilitzada i
flamenc. Serà l’estrena de la companyia,
que després de diversos anys treballant
juntes, han rebut el suport de Badalona
Cultura perquè fos possible l’estrena, ja
que la companyia està formada per joves
de Badalona.
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Derrota contra el cuer
just abans de l’aturada
JOVENTUT

FUENLABRADA

81

79

Classificació

Resultats darrera jornada
San Pablo B. - Mba Andorra
BAXI Manresa - Casademont S.
RETAbet Bilbao - Unicaja
Joventut - Montakit Fuenla
Kirolbet Bk. - Monbus Obradoiro
Real Madrid - Coosur Betis
Herbalife GC - Barça
Movistar Estu- València
UCAM Múrcia - Ibt Tenerife

94-88
85-67
98-95
79-81
83-69
93-69
65-81
73-77
Dia 19

Propera jornada (29 feb)
Parra (4), Prepelic (16), Kanter (10), Harangody (18),
Dimitrijevic (8) ‑cinc inicial‑, Wroten (8), Morgan (4),
Ventura (3), Omic (2) i Zagars (4).

Anderson (23), Bellas (7), Brown (7), Ehigiator (8),
Gillet (9) ‑cinc inicial‑, Urtasun (-), Bobrov (6), Richotti (7), García (-), Eyenga (6) i Mockevicius (8).

Galleda d’aigua freda a l’Olímpic. El Joventut es va estimbar contra el cuer de la
Lliga ACB, el Montakit Fuenlabrada (79-

81), i arriba amb sensacions negatives i
molts dubtes a l’aturada per la disputa de
la Copa i la primera finestra FIBA de l’any

Zagars, davant del Montakit Fuenlabrada. / David Grau - CJB

BADALONA ÉS BÀSQUET

-

Movistar Estu
Kirolbet Baskonia
Joventut
Herbalife GC
BAXI Manresa
UCAM Múrcia
RETAbet Bilbao		
Real Madrid
San Pablo Burgos

(la lliga no tornarà fins al 29 de febrer).
En un Olímpic que feia goig i amb espectadors il·lustres, com l’exbase verd-i-negre Tomàs Jofresa, els de Carles Duran
no van estar a l’alçada i van fer un dels
pitjors partits del curs. Els verd-i-negres,
amb la baixa de Xabi López-Arostegui,
van anar a remolc des del primer quart,
on només els punts de Harangody van
dur llum a un atac verd-i-negre molt espès i sense encert (16-19). El problema
més greu, però, va ser al darrera, on la
passivitat va acabar treient de polleguera un sector de l’afició verd-i-negra, que
va xiular l’equip quan dues esmaixades
seguides del pivot Osas Ehigiator, ja en
el tercer quart, van posar en evidència la

SUPERMANAGER

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

nen els drets del partit, si poden posar
el matx el dimecres a les 5 de la tarda.
Un horari gens habitual per poder convidar a molts nens i nenes de les escoles de la ciutat per intentar enganxar els
més joves. Seria una bona oportunitat
perquè l’equip tingués suport a les graderies i la Penya fes Penya a Badalona.

G

P

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

17
16
15
13
13
12
11
11
11
10
9
9
9
9
6
6
5
5

4
5
6
7
8
9
10
10
10
11
11
12
12
12
14
15
15
16

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

defensa badalonina (44-60).
Amb alguns dels referents desapareguts
del partit, amb menció especial per Alen
Omic, el tècnic verd-i-negre va posar en
pista els joves Joel Parra i Zagars, que van
despertar l’equip de la letargia (53-60).
Tot i el canell de Karvel Anderson (23
punts), en l’últim quart els badalonins van
fer el més difícil (79-79 i possessió a 38
segons del final), però van perdonar en
el moment decisiu. Ni Prepelic ni Ventura
van encertar des dels 6m75 (8/29 la Penya) i Richotti, a 2,4 segons, va enfonsar
definitivament els verd-i-negres, que en
l’últim sospir tampoc van trobar Harangody (el millor amb 18 punts i 19 de valoració) per intentar forçar la pròrroga.

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES

El Penya-Unicaja, a les 5 de la tarda per les escoles?
El Joventut malauradament ha quedat
eliminat de l’Eurocup i el pròxim dimecres 4 de març es jugarà a Badalona
un intranscendent Penya-Unicaja. Els
verd-i-negres ja estan eliminats i el partit realment no serveix per res. És per
això que el què intentaria seria demanar
a l’Eurolliga i a DAZN, que són qui te-

Casademont S.
Montakit Fuenla
Iberostar Tenerife
Mba Andorra
Barça
Monbus Obra
Coosur Betis
Unicaja
València Basket

		 Equip

iga?

T’apuntes a la ll

EQUIP “COPA DEL REI” Jornada 21
1- Jaime Fernández, Huertas,
Campazzo.
2- Deck, Rudy, Abrines, Salin
3- Mirotic, Aaron White,
Deon Thompson, Randolph.

1º D,N,,,,
denia 1 (Dénia)
246,40
2º Penyacrack2
manel14penya (Badalona) 220,40
3º SIN COPA NO HAY PARAISO team jocker05 (Santa Coloma)
216,80
......................................................................................................................
15º DiarideBadalona
DiarideBadalona (Badalona) 192,80

El guanyador de la temporada
Lliga (general)
.rebrà una pilota firmada pels
1º La Familia
Isakovic (Sant Boi)
jugadors de la Penya!
2º
[SPECTRUMS]
Morralla
x
Equipos
jraga (Catarroja)
LLIGA

3.834,80
3.795,60
3º Penyacrack4
manel14penya (Badalona) 3.789,20
......................................................................................................................
59º DiarideBadalona
DiarideBadalona (Badalona) 3.105,40
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Jordi Martí,
guardonat
per la revista
Gigantes

Jordi Martí, a la gala. / @Penya1930

El director esportiu del Joventut, Jordi Martí, va ser un dels guardonats en la gala dels
premis que atorga la revista Gigantes, que
enguany han arribat a la seva 32a edició.
Martí va ser distingit com a millor director
esportiu per la seva gestió al capdavant de
la Penya, en una nit on Nico Laprovittola
també va rebre el premi de millor jugador
llatinoamericà de l’any passat per la gran
temporada que va fer vestit de verd-i-negre
abans de fitxar pel Madrid. Lolo Sainz va
ser distingit com a entrenador de llegenda i
els premis també van homenatjar els desapareguts Kobe Bryant i Chicho Sibilio.

L’Infantil A disputa
la Minicopa Endesa
Els verd-i-negres cauen contra el València i
el Barça i no podran ser a les semifinals
El Joventut no s’ha classificat enguany per a
la Copa del Rei, però l’Infantil A sí que és a
Màlaga per jugar la Minicopa Endesa, que va
arrencar dimecres. Els verd-i-negres, entrenats per Héctor Sánchez, van quedar enquadrats en el grup B, juntament amb el València, el Barça i el Cajasiete Canarias, mentre
que a l’altre grup hi ha el Madrid, el Coosur
Betis, l’Unicaja i l’Obradoiro.
La Penya va debutar contra el València Basket
en un partit que va acabar amb derrota a la
pròrroga (78-68) i aquest dijous va caure davant del Barça (50-84). El Cajasiete Canarias,
avui divendres (14h), serà el darrer obstacle
de la primera fase, però ja sense opcions
d’accedir a les semifinals. Més enllà de resultats, però, el més important és l’experiència
i l’aprenentatge que suposa participar en el
torneig. Tots els partits de la Minicopa Endesa es poden seguir en directe a través de les
xarxes socials (Youtube, Facebook i Twitter) i
l’App de l’ACB. Els partits de la Penya, a més,
també es poden veure per les xarxes socials

L’Infantil, a la Minicopa. / ACB.COM

del club verd-i-negre.
El Joventut té quatre títols de la Minicopa al
seu palmarès. Va guanyar la primera edició,
el 2004 a Sevilla amb Ricky Rubio d’MVP, i
després va encadenar tres títols consecutius
del 2009 al 2011. L’última final la va disputar
el 2016, perdent contra el Madrid. Els blancs
són els que tenen més títols (7), tots ells
conquerits de forma consecutiva des de l’any
2013.

López-Arostegui,
a la llista
d’Scariolo per la
finestra FIBA
El seleccionador espanyol, Sergio
Scariolo, ha fet pública aquesta setmana la llista de jugadors convocats
per afrontar la finestra FIBA d’aquest
mes de febrer, amb partits de classificació per a l’Eurobasket 2021. Espanya ha de jugar contra Romania el
dijous 20 de febrer i posteriorment rebrà la selecció de Polònia a Saragossa el diumenge 23. A la llista hi ha 17
jugadors, amb un únic representant
verd-i-negre, l’aler Xabi López-Arostegui. El de Getxo s’incorporarà a la
concentració dilluns vinent, dia 17,
després d’una setmana on l’equip
verd-i-negre, tot i no tenir competició, ha entrenat tots els dies. A més
de López-Arostegui, altres integrants
de la plantilla de la Penya també s’incorporaran a les seves respectives seleccions. És el cas de Klemen Prepelic
(Eslovènia), Conor Morgan (Canadà),
Arturs Zagars (Letònia) i Neno Dimitrijevic (Macedònia del Nord).
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LA PRÈVIA 25a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 16 de febrer. 17 h.

Contra el segon, en un moment d’emergència

BADALONA

CASTELLÓ

POSICIÓ 18è
11 Partits a casa G 3 E 3 P 5
Gols a casa Marcats 6 Rebuts 10
Entrenador Manolo González.

POSICIÓ 2on
12 Partits a fora G 4 E 4 P 4
Gols a fora Marcats 13 Rebuts 11
Entrenador Óscar Cano.
Foto: Eloy Molina.

En un moment especialment delicat de la
temporada, després de sumar només dos
dels últims 18 punts i de no haver guanyat cap dels sis primers partits de lliga
del 2020, el Badalona rebrà diumenge
a la tarda el Castelló, el segon classificat. La davallada del conjunt escapulat
s’ha produït, curiosament, enmig d’un
moment de sobtada eufòria per les dues
eliminatòries de copa que, durant el mes
de gener, han omplert l’Estadi. “No pot
ser que, perquè hem fet dos bons partits

contra equips de primera divisió, ens creguem que som el Real Madrid”, esclatava
Manolo González diumenge passat, als
vestidors del Camp d’Esports de Lleida,
on el seu equip havia caigut per un clar
3-0. “Hem de buscar els jugadors compromesos amb el club, no vull més gossos. Qui no estigui aquí per competir, per
córrer, per tirar això endavant, que marxi
a casa seva”, deia també el tècnic gallec,
en unes duríssimes manifestacions a la
televisió municipal.

S’incorpora el colombià
Jaime Alvarado, l’últim
fitxatge d’hivern

El Badalona és, amb diferència, l’equip
que menys gols ha marcat en les tres primeres categories del futbol estatal, només
14 en 24 partits. Una xifra que explica la
seva nefasta situació a la taula, cada cop
més allunyada de la salvació: a hores
d’ara, el conjunt escapulat és antepenúltim, a dos punts de la promoció i cinc de
la permanència. Diumenge, a més, no podrà comptar amb un dels seus jugadors
més importants, Robert Simón, que va ser
expulsat amb vermella directa a Lleida.

Classificació

LLEIDA - BADALONA

3

0

Lleida: Pau Torres; Trilles, Luso (Joanet, 70′),
Liberto (Bagayoko, 82′), Marc (Provencio, 63′),
Xemi, Raúl, Simic, César, Abel i Eneko.
Badalona: Morales; Valentín, Robusté (Pelón, 48′), Moyano, Carbó, Robert Simón,
Adri Díaz, Maxi, Lasso (Chema Moreno,
55′), Del Moral (Cris Montes, 55′) i Abel.
Gols: 1-0 (42′) Raúl. 2-0 (52′) Xemi. 3-0 (62′)
Xemi.
Àrbitre: Montes García-Navas (Comitè madrileny). T.G.: Marc, Provencio i Trilles (Lleida) i a
Carbó, Robusté i Abel (Badalona). T.V.: Robert
Simón (61′).
Foto: EFE

El migcampista colombià sub-23 Jaime Alvarado, un dels quatre fitxtages d’hivern del
Badalona, ha començat a entrenar aquesta
setmana a les ordres de Manolo González.
Alvarado ha disputat durant les últimes setmanes, a Colòmbia, el torneig preolímpic
sud-americà amb la seva selecció, que no
ha aconseguit el bitllet per a la cita olímpica
d’aquest estiu, a Tòquio. En tot cas, Manolo
González espera que aquest futbolista, que

El Badalona només
ha aconseguit dos
empats en els sis
primers partits de
lliga de 2020 i ja té la
salvació a cinc punts

arriba cedit pel Watford, sigui peça clau en
la recuperació del conjunt escapulat. Alvarado, que també ha jugat, com a cedit, a
l’Hèrcules i al Valladolid Promesas, aportarà intensitat al mig del camp. Nascut el 26
de juliol de 1999 a Santa Marta (Colòmbia),
en la seva etapa formativa també ha passat
per Italia (Udinese, Chievo i Roma), abans
que el Watford es fes amb els seus drets
federatius.

Propera Jornada
Badalona
At. Llevant
Vila-real B
Prat
Ejea
Gimnàstic
Espanyol B
Sabadell
Hércules
Olot

-

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

		Equip

PTS

GF

GC

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

44
43
42
41
41
38
38
37

32
34
33
35
32
28
39
28

18
18
26
24
25
21
28
24

34
32
32

22
24
26

17
23
29

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

9. Olot
10. La Nucía
11. At. Llevant

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

30
29
27
26
23
21
21
21
20

24
25
28
26
25
27
14
23
22

Resultats Jornada 24
Lleida 0
Andorra 1
Llagostera 1
Ebro 1
València -Mestalla 2
Castelló 1
Oriola 1
Barcelona B 2
Cornellà 1
La Nucía 1

-

Badalona 2
Prat 2
At. Llevant 3
Ejea 1
Olot 2
Espanyol B 0
Hércules 0
Vila-real B 3
Gimnàstic 1
Sabadell 0

28
29
31
31
30
35
29
42
39
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Una golejada
molt necessària (3-0)
El Seagull supera el Zaragoza i trenca una dinàmica de dues derrotes
El Seagull s’ha imposat a la crueltat patida
en les dues darreres jornades de Lliga. Dues
derrotes seguides que van concloure amb
una victòria balsàmica a l’Estadi, i amb golejada inclosa davant el Zaragoza CFF (3-0).
Les ‘gavines’, que havien de guanyar fos
com fos davant un rival directe a la classificació, ho van aconseguir mostrant l’efectivitat que tants maldecaps ha condemnat en
atac les badalonines en més d’un partit. A
més a més, el ‘bonus track’ d’aquest triomf
és haver aconseguit els tres punts a l’Estadi, circumstància que no succeïa des de fa
pràcticament dos mesos (15 de desembre).
El matx a Badalona va arrencar amb el Seagull fent gala del seu olfacte golejador, i en
poc menys de cinc minuts ja van començar
a marcar territori. Pilar Garrote va inaugurar el marcador amb una diana finalitzada
a l’àrea petita i, pràcticament sense temps
per celebracions, la capitana Alba Gordo va
augmentar la diferència amb una rematada

de cap al fons de la xarxa. 2 a 0 i poc més
de 20 minuts de partit superats.
Tot i començar a enllestir el matx, el Seagull no va fer cap pas enrere i va continuar
cercant porteria rival per sentenciar el partit. Les accions en atac de les badalonines,
però, no van finalitzar en gol.
Sense patir en excés en defensa al segon
temps, el Seagull va sentenciar el partit al
darrer minut amb una diana d’Alicia Fuentes que tancava el partit amb el 3 a 0 final.
Victòria molt i molt important davant el
Zaragoza CFF i còmode vuitena posició a
la taula. L’objectiu del Seagull ara com ara
és mantenir aquesta bona dinàmica de joc i
traduir-ho en resultats positius.
Aquest cap de setmana la competició torna a aturar-se i no recuperarà la normalitat
fins diumenge 23 de febrer, quan les ‘gavines’ viatgin fins a Bilbao per jugar davant
l’Athletic Club, líder.

Foto: X.G

FUTBOL COMARCAL
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El Pomar fa el salt a l’Estadi: primer equip amateur
que disputa un partit en una nova dimensió
L’ Ajuntament vol potenciar encara més el camp municipal de la ciutat
És indiscutiblement innegable que l’Estadi
Municipal de Badalona és un autèntic luxe
per a la ciutat. En tots els sentits: arquitectònicament majestuós, capacitat més que
correcte per a una població com Badalona
i una infraestructura de primer nivell que
satisfà a la perfecció el seu ús. Ara bé, es
pot explotar encara més i que sigui més de

ciutat que mai? Doncs en aquest repte es
troba immers l’Ajuntament de Badalona des
de fa un any. Que l’Estadi sigui per a tots.
CF Badalona i CE Seagull són els seus usuris habituals i els seus horaris són més que
innegociables. La prioritat sobre la gespa
sempre la tindran escapulats i gavines.
Però, i quan no juga cap equip d’ambdós

Foto: Pomar

clubs, què? “Des de fa més d’any l’Ajuntament de Badalona ha obert les portes de
l’Estadi a totes les entitats de la ciutat i,
sempre que l’agenda ho permeti, els clubs
de futbol de la ciutat tenen l’opció de jugar”,
manifesta el Coordinador de la Regidora
d’Esports, Jordi Ferrón.
Fa aproximadament un any, el Young Talent
va ser el primer equip que va trepitjar la
gespa de l’Estadi, alhora que el Municipal
de Badalona Sud es trobava en obres. El
futbol base del CD Pomar també ha disputat
partits i, fins i tot, s’ha gravat un anunci de
cotxes amb Andrés Iniesta com a protagonista. Tot un luxe.
Diumenge anterior, l’Amateur A del CD Pomar va ser el primer equip territorial que va
disputar un matx a l’Estadi, amb victòria i
trencant la rutina de jugar al seu camp. Una
experiència única per a jugadors no professionals i que van gaudir de jugar a tot un
camp de Segona Divisió B.
“Els clubs tenen les portes de l’Estadi ober-

tes però des de l’Ajuntament també en som
conscients que els equips vulguin jugar al
seu camp o barri. És ben normal aquesta
decisió. Però l’Estadi és una instal·lació
municipal i de ben segur que n’hi ha equips
de futbol base o amateur que tinguin aquesta satisfacció de jugar al camp gran de Badalona. A més a més, aquesta iniciativa no
només es redueix al futbol, sinó a qualsevol
esport i instal·lació”, afegeix Ferrón.
Una final de Copa Catalunya a l’Estadi?
Més enllà de la ciutat, l’Ajuntament no es
tanca a esdeveniments exclusius de Badalona sinó que també es poden presentar
altres opcions. “Una final de Copa Catalunya o partit de la selecció catalana femenina
a Badalona seria molt positiu i ens hem
plantejat aquesta possibilitat però la il·luminació del camp és un hàndicap televisiu
que ens anul·la aquesta possibilitat a hores
d’ara”, aclareix Ferrón.
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El Círcol remunta 17 punts i arriba a la pantalla de
la salvació ; el Caldes humanitza el filial del ‘Coto’
El segon equip dels de La Plana acumulava 16 victòries seguides

Foto: M.E

La suma de la doble ‘F’ va ser la clau perquè el
Bàsquet Círcol Cotonifi fos capaç de remuntar
17 punts davant el CB Mollet B (78-71) a La
Plana. La fe i la feina badalonina van ser claus
per aconseguir una nova victòria important
que apropa el conjunt d’ Óscar Gallifa a la permanència directe a Copa Catalunya. Encara
resta molt curs a superar però cada triomf és
una nova injecció de moral per afrontar amb
més força el cap de setmana posterior.
La baixa anotació badalonina durant el primer temps (22-37) va dificultar força qualsevol opció de victòria del ‘Coto’ davant un
rival encertat i enquadrat a la part alta de la
taula. Però 33 punts al tercer quart i un parcial de 14-3 va ficar el Círcol en el partit i
la remuntada es va començar a gestar amb
Dani Pines (18 punts), Marc Jerez (12) i Álex
Escorihuela (11) al capdavant. La cinquena
victòria de la temporada deixa el Círcol a

dues victòries de distància de la permanència directa.
Molt pitjor rèdit va treure el Sant Josep del
seu desplaçament a Santa Coloma de Gramenet. Tot i viure un incert inici de lliga,
els colomencs han començat a espantar els
fantasmes del descens i ho van demostrar
davant els parroquials al Juan del Moral (7351). Els 9 triples colomencs van esmicolar
un conjunt badaloní sense pràcticament encert des del tir exterior i una anotació molt
i molt baixa per poder superar un matx. Un
parcial de 24-8 al tercer quart va sentenciar
el matx a favor del CBSC.
La desfeta dificulta mínimament les aspiracions de F4 del conjunt de Carles Espona,
ara com ara, a 3 victòries de distància.
Aquest diumenge a es 19:30h, el Sant Josep
rebrà la visita de la UE Horta al centre parroquial i el Círcol no jugarà el seu partit contra

el Girona fins al 4 d’abril, a terres gironines.
D’ençà Primera Catalana, les fotos de victòria a vestidors i ‘selfies’ es redueixen considerablement. La Minguella va fer trontollar
el líder del grup 1, el Claret, al seu camp i va
perdre de tan sols un punt (69-68). La gran
actuació de David Martínez va ser insuficient
per assolir el triomf.
La Cutural, per la seva part, va caure amb
contundència a la pista del Palamós (90-60)
i ja és cuer en solitari. S’haurà de seguir remant per assolir la permanència.
A Segona, la gran notícia de la jornada va ser
la primera desfeta del Círcol B. 17 jornades
van haver de succeir-se perquè el filial del
‘Coto’ tornés a recuperar el sabor de la derrota. El Caldes (58-46) va ser el botxí badaloní. Tros de temporada dels joves jugadors
blanc-i-blaus. La Minguella B va caure a El
Masnou (87-76) i la Llefià a Teià (77-69).

El Natzaret agafa distància amb la cua
Amb més tranquil·litat i alegria afrontarà la
jornada de descans el Joventut Femení i el
Sant Andreu Natzaret. La Penya va recuperar
el camí de la victòria davant el Safa Claror
(59-49) i el Natzaret el Lliça d’Amunt de tres
punts de diferència (46-43).
Amb derrota va concloure la jornada la Minguella a Casagemes davant el Mollet (54-64)
i triomf de la Llefià versus Argentona (5241).
Anna Cruz, premi Gigantes
Més enllà del bàsquet comarcal, durant
aquesta setmana s’ha celebrat la prestigiosa
gala de la revista Gigantes. La jugadora badalonina Anna Cruz va ser guardonada com
a millor esportista femenina. Tot un reconeixement a la seva trajectòria professional.
Enhorabona!

Gestoria Administrativa
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Assessoria Jurídica
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Dilluns arriba el Badacorfbol,
segona activitat del Badasport
Aquests proper dilluns, 17 de febrer, i fins divendres, dia 21, es
jugaran, entre les 10 i les 12 hores,
a la Zona Esportiva Municipal Can
Cabanyes, els partits de Badacorfbol, la segona de les activitats del
Badasport, una iniciativa que promou la pràctica de l’esport escolar
a la ciutat.
En aquesta activitat hi participen 1.450 nois i noies de sisè de
primària que comptaran, un any
més, amb el suport d’alumnes de
tercer d’ESO de l’Institut Barres i
Ones, del Club Korfbal Badalona –
La Rotllana i la Federació Catalana
de Korfbal.
El corfbol és un esport que manté
certes similituds amb el bàsquet.
Es juga entre dos equips que tenen
l’objectiu d’introduir una pilota dins
d’una cistella. Els equips són mixts,
formats per quatre nois i quatre
noies, i es basa en els principis de
la cooperació, la no violència, la

no especialització, l’habilitat i la
coeducació. Aquests valors el fan
especialment educatiu i apte per a
l’entorn escolar, sent encara l’únic
esport d’equip mixt que es practica a tot el món. Les seves normes
estan pensades per a l’educació de
l’individu en un ambient d’igualtat
i de respecte.
El Badasport 2019-20 està organitzat pel Grup de Treball de Mestres d’Educació Física de Badalona vinculat al Centre de Recursos
Pedagògics i els Serveis d’Educació i d’Esports de l’Ajuntament de
Badalona, amb la col·laboració de
la Unió Gimnàstica i Esportiva de
Badalona, el Club de Bitlles Catalanes Termites Llefià, el Club de
Hoquei Sant Josep, els Instituts
Barres i Ones, La Pineda i La Riera, el Club Korfbal Badalona – La
Rotllana, la Federació Catalana de
Korfbal, el programa Fem Salut! i
TUSGSAL, entre altres.

Bona participació badalonina Sense pietat
en la 1a regata de batel
dels Hurricanes (52-14)
Aclaparadora victòria dels Badalona Dracs
en el seu tercer partit de la LNFA, contra
Hurricanes Saragossa. Els d’Òscar Calatayud no van donar cap mena als aragonesos, i ja, a la conclusió del primer quart,
el marcador registrava un concloent 32 a 0.
Dracs no va trigar a inaugurar el marcador de Montigalà, anotant el primer touchdown en la seva primera acció ofensiva
després d’una recuperació. El quarterback
nord-americà, Anthony Gardner, va ser el
gran protagonista del partit, amb un total
de sis passades culminades en touchdown;
tres a Marquese Surrel, dos a l’alemany
Nico Lester, i una cap a Javier Fernández. La
Él Port de Badalona va viure el passat dissabte, la primera regata de la lliga de batel,
en la qual van participar diverses tripulacions dels tres clubs badalonins: el Club
de REM Badalona, i les seccions de rem del
Club Natació Badalona i el Club Nàutic Bètulo. La prova va estar marcada pel vent en
la part exterior del port.
El Rem Badalona era l’entitat que portava una
participació més nombrosa, obtenint un total
de 5 primers llocs; Cadet, Juvenil i Sénior
femení, Juvenil i Veterà masculí, i 2 segones
posicions; Sènior masculí i Veterans B.
La secció de rem del Club Natació Badalona

també va poder obtenir uns bons resultats.
Els dos juvenils van pujar al podi: segones
les noies i tercers els nois. L’equip Veterà
femení va finalitzar en segona posició.
Per la seva banda, el Club Nàutic Bètulo va
participar en les dues categories sèniors, la
femenina amb dos equips, i en categoria de
Veterà masculí. Les noies van obtenir un meritori segon lloc, mentre que tant els sèniors
com els veterans masculins finalitzaven tercers les seves sèries.
La pròxima regata d’aquesta lliga tindrà lloc
el 29 de febrer a la localitat de Santa Cristina
d’Aro.

defensa badalonina també es va afegir a la
festa. Dues intercepcions, en la mateixa end
zone visitant, van permetre sumar 4 punts
en el decurs del primer quart. El jugador
defensiu Javi Garcia, va ser l’autor del serè
touchdown negre-i-plata després d’un bloqueig defensiu. La primera anotació d’Hurricanes va arribar durant el segon quart (39
a 7). El tercer touchdown de Surrell tornava
a posar ordre abans del descans (46 a 7).
Amb el partit liquidat, Òscar Calatayud va
donar descans als jugadors més importants, deixant la batuta del joc ofensiu a Sergi Gonzalo, complint a la perfecció durant
tota la segona meitat.

18 ENTRETENIMENT

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

Núm. 689

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
Venus transita pel teu signe i t’atorga més dolçor. Et
preocupes per qüestions materials, que havies desatès.
Augment de l’atractiu. Pots despertar l’amor d’una persona.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Amb Venus per Casa XII, hi ha necessitat d’escoltar el
teu món interior. Interès per trobar l’equilibri. Neguits
en assumptes materials que poden treure una mica el
son.

Bessons (21/5 al 21/6)
Mercuri transitant pel sector professional, inclina a
formar-se i posar-se al dia, en aquest sentit. Converses que es mantenen en secret. Gaudeixes d’una bona
lectura.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Venus a Casa X, afavoreix oportunitats professionals
i si hi havia tensió amb un cap, en aquest sector, pot
donar-se un apropament cordial. Cerques estabilitat
econòmica.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Et sents amb més energia i si havies deixat una activitat de lleure que t’agradava, pots tornar a practicar-la. Si penses en una persona del passat, això et
pot entristir.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Si véns d’una etapa complicada amb la parella, s’inicia
un període on es donen converses per arribar a l’enteniment. En la salut, t’inclines per alguna teràpia innovadora.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Venus transita per la Casa VII i propicia els nous contactes i l’inici d’una relació de parella. Si ja en tens, és un
temps adequat per compartir o reviure la relació.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Venus al sector laboral, afavoreix un bon ambient de treball o que gaudeixis de la teva feina. Amb aquest trànsit,
pots interessar-te per adoptar un animal de companyia.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
El sector de l’amor, podria sorprendre’t amb l’aparició
d’una persona impetuosa que s’ha interessat en tu. Pots
tenir notícies d’un familiar amb qui ja no tens contacte.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Vols embellir la llar i gaudir del teu espai. O pot ser que
desitgis canviar de lloc de residència, però de moment
només mires. Algú podria enviar-te missatges enigmàtics.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Dies per compartir vivències, de les que normalment
no en parles, amb algunes persones de l’àmbit familiar.
Possibles gestions per rebre algun tipus d’ajut o subvenció.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Venus comença a transitar pel sector de l’economia.
Pots rebre un augment salarial o uns diners que et deuen. Compte, però, en gastar desmesuradament. Millor
fer previsió.
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