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Moviment
imparable
Badalona torna a
commemorar el 8M amb
una manifestació unitària
Foto: Rocío Mateos

Badaterra
celebra el 10è
aniversari els
dies 13, 14 i 15
de març
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Durant el març arriben
les portes obertes a les
escoles de Badalona
Els pares i les mares volen
encertar la tria d’escola abans
del pròxim curs
El proper 18 de març coneixerem tota l’oferta definitiva de P3, primària i ESO a les
escoles de Badalona, tant públiques com
concertades. Aquests dies, però, totes les
escoles de la ciutat estan realitzant jornades
de portes obertes. Totes elles inclouen una
xerrada i una visita guiada al centre on els
pares tenen la possibilitat d’entrar a les aules i recórrer tota l’escola. Aquesta és una
oportunitat que tenen els pares per conèixer
a fons tots els centres, on estan interessats
per poder cursar, a partir del mes de setembre, el nou curs escolar. L’objectiu és que els
progenitors puguin veure les instal·lacions

i informar-se del projecte educatiu de cada
centre abans de prendre la decisió. Aquestes jornades de portes obertes s’han convertit en habitual en moltes escoles, que veuen
en ella una oportunitat per a mostrar el seu
model educatiu. En molts casos, aquestes
visites es complementen amb vídeos informatius que, a través de les xarxes socials, es
converteixen en el millor reclam per aquells
pares i mares que encara no saben en quin
centre educatiu matricular als seus fills.
Aquestes jornades de portes obertes estan
centrades habitualment a informar els pares
sobre tots avantatges dels centres, és a dir,

Foto: Col·legi Cultural
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des de com són les seves instal·lacions fins
amb quins serveis compten, si tenen menjador escolar, aula matinal, aula de suport a
la integració.... No obstant això, segons alguns centres consultats, les preguntes més
comunes dels pares i mares que acudeixen a
aquestes jornades solen estar relacionades
amb si es té o no menjador i aula matinal, si
realitzen activitats extraescolars i quins o la
metodologia a impartir. La majoria d’escoles
de Badalona, tant públiques com concertades, han preparat les jornades de portes
obertes durant tot aquest mes de març,
abans que comencin les dates de preinscripcions als centres escolars de la ciutat.
Nou decret de concerts educatius.
Com afectarà a l’escola concertada de
Badalona?
La Generalitat de Catalunya vol tirar endavant el nou decret de concerts educatius.
Segons el govern català, aquest s’ajustarà
a les necessitats reals de les escoles concertades. El decret vigent és de 1993 i el
departament d’Educació considera que les
condicions econòmiques i socials no són
les mateixes i, per tant, cal actualitzar la forma com l’administració subvenciona aquest
model educatiu. Un dels punts destacats del
nou decret és que es deixaran d’aportar diners en aquelles escoles que segreguin per
sexe. També vol regular que les quotes que
paguen les famílies no siguin excessives, ja
que han detectat que algunes escoles cobren un preu que s’apropa al de privada. La
tramitació d’aquest decret ha provocat que
les associacions de mares i pares de l’escola concertada catalana hagin presentat més
de 150.000 al·legacions demanant canvis
en aquest decret, i sobretot, que es garan-

teixi un finançament just. El president de
la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament, (FCCE) el badaloní Manel Dunjó,
assegura al Diari de Badalona que “totes les
escoles concertades de Badalona tenen un
futur incert si el decret s’aplica amb rigor”.
Segons Dunjó, “amb els decrets anteriors
també s’han perdut concerts en algun curs
principalment per la manca de natalitat,
però els centres afectats han pogut recuperar-lo perquè el Departament ha aplicat el
decret sense ànim de suprimir centres educatius. Amb els nous decrets si un centre
perd una línia per no complir amb la ràdio
del 60% d’alumnes procedents de la zona o
bé per insuficiència d’alumnes en el període
de preinscripció, no podrà recuperar-la”. El
vicepresident de la FCCE considera que no
seria millor donar-li una nova oportunitat
pel següent curs per saber si és un fet puntual o es tracta d’una tendència irrecuperable. Segons Dunjó, “en el decret es podria
introduir una transitòria que contemples
aquesta possibilitat. Si per altra banda és un
fet generalitzat que també afecta la pública
es podria plantejar fer una reducció de la ràtio d’alumnes per classe”. Per últim, des de
la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament, consideren que Badalona és una
ciutat que té una complexitat especial, hi ha
zones educatives que tenen una gran oferta
de places escolars concertades i altres on
predomina la pública. Segons la FCCE, el
decret pretén impedir que les famílies portin als seus fills/es al centre educatiu de la
seva preferència i en una societat moderna
com la nostra, l’administració té l’obligació
de respectar la voluntat de les persones,
lògicament dins d’un marc regulat, però no
d’aquesta manera.
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Les dades
Alumnes que cursen estudis a Badalona
(curs 2019-20)
• 6.400 alumnes educació infantil
• 14.500 alumnes educació primària
• 10.000 alumnes educació secundària

ARRIBA LA 8A FIRA DE L’ENSENYAMENT AL CENTRE CULTURAL
L’ESCORXADOR
El proper dijous, i durant dos dies, tindrà lloc la 8a Fira de l’Ensenyament de
Badalona, una mostra que s’organitza
amb la voluntat de fer conèixer l’oferta
actual en cicles formatius, universitats,
programes de formació i inserció, escoles d’adults i formació complementària. La fira pretén convertir-se en un
espai d’orientació i de trobada per a tot
l’alumnat de secundària, batxillerats,
cicles… així com per a les seves famílies i per a les persones interessades
a iniciar, continuar o complementar la
seva formació. A la mostra s’hi podrà
trobar diversos expositors dels centres
educatius de Badalona i rodalia on els/
les estudiants, famílies i qualsevol persona interessada s’hi podran adreçar
per informar-se. També s’han organitzat

diverses xerrades on s’explicaran les
diferents especialitats d’estudis: cicles
formatius, PFI, idiomes, estudis universitaris, ensenyaments superiors. Com
en els darrers anys la fira disposarà
d’una Human Library, un espai de converses professionals, organitzades per
àmbit de coneixement, on l’alumnat pot
parlar de manera distesa amb professionals en actiu (enginyers/es, arquitectes,
professorat, metges/ses, jutges….) o
l’Espai Idiomes (de 10 a 13 hores) en el
qual es posarà en valor la importància
dels idiomes i la mobilitat, compartint
les experiències de diferents joves que
han participat d’un Erasmus. La 8a Fira
de l’Ensenyament es celebrarà dijous 12
de març i divendres, dia 13, de 9 a 14
hores, al Centre Cultural l’Escorxador.
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El recorregut per les residències reivindicant
la tasca de les dones, novetat d’enguany
La Comissió Unitària 8 de Març de Badalona convoca tota la ciutadania a participar en les accions reivindicatives i de lluita que tindran lloc el Dia Internacional de
les Dones a la ciutat i que culminen amb la
manifestació unitària de la tarda.
Enguany un dels fils conductors de la diada serà la visibilització i el reconeixement
de les tasques reproductives i de cures,
així com les reivindicacions relacionades
amb les persones sobres les quals recauen aquestes tasques —en la immensa
majoria dels casos, dones—, unes tasques que, malgrat ser imprescindibles per
al sosteniment de la vida, són molt poc
valorades, poques vegades són remunerades i, quan ho són, sovint les feines són
precaritzades.

Manifestació 8M del 2019 / Rocío Mateos

Com a novetat, homenatge a dones
treballadores
Així doncs, al matí del 8 de març, després d’un esmorzar «de traje» al parc de
Torrents i Lladó, farem un recorregut per
diferents residències per retre homenatge
a les treballadores, per reivindicar, totes

Manifestació 8M del 2019 / Rocío Mateos

juntes, els seus drets, i per deixar clar que
lluitem al seu costat, perquè les opressions d’unes ens oprimeixen a totes.
El recorregut acabarà a la plaça Pompeu
Fabra, on farem un taller plàstic feminista
i on dinarem. I a la tarda, una manifestació
unitària tornarà a recórrer els carrers de
Badalona.
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Mor un avi atropellat
per un camió quan feia
marxa enrere
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IMMOBILITATCENTRE, COMPTE DE TWITTER PER
DENUNCIAR ELS PROBLEMES DE MOBILITAT DEL CENTRE

L’AV del Centre reclama canvis de circulació

Carrer Sant Pere, al Centre / Guàrdia Urbana

Aquest dimecres, un home gran va estar
mortalment atropellat per un camió que
donava marxa enrere al número 17 del
carrer Sant Pere, al barri del Centre de
Badalona. La víctima va quedar atrapa-

da sota la roda i va morir al cap de pocs
minuts, un cop havien arribat els serveis
sanitaris, bombers i policia.
El veïnat del barri ha aixecat la veu i ha
manifestat a través de les xarxes socials
el que ja porten denunciant anys: demanen una regulació més contundent per a
la circulació pelrrers del Centre. “Al carrer
hi ha un senyal de prohibit excepte veïns,
veïnes i serveis. L’horari no era de càrrega
i descàrrega”, denuncien des de l’AV. A
més, posen l’accent en la resta de problemes d’aquest tipus: velocitats indegudes,
paviment malmès, cap respecteper les
zones d’aparcament, aparcamente motos
i cotxes en qualsevol lloc, etc.
L’entitat veïnal, a més ha demanat una reunió urgent amb l’Ajuntament per tal de
demanar una millor regulació de l’accés
de camions en hores de càrregues i descarregues.

Lluita contra el fons voltor Azora als carrers de Badalona

Manifestació d’aquest diumenge / Ángela Vázquez

“Aquesta ciutat és del poble i ara passarem
a ser un poble elitista, amb preus de luxe.
No ens mereixem això, necessitem preus
controlats”. Amb aquestes paraules, el
portaveu del Sindicat de Llogateres, Jaume
Palomera, arengava els centenars d’assistents a la manifestació d’aquest diumenge
contra les actuacions del fons voltor Azora.
Poc abans de les 11h del matí i sota un espectacular dia de gairebé primavera, joves i
grans es començaven a reunir a la plaça de
la Vila de Badalona amb cartells plens de
reivindicacions, xiulets i samarretes amb
missatges que denunciaven les pràctiques
d’Azora. Diferents personalitats polítiques
hi eren presents també, com a mostra de
suport al veïnat de Badalona. A ritme de
batucada, els minuts anaven passant i la

Plaça s’anava omplint cada cop de més
gent. Diversos col·lectius acudien també
per fer unió, com el grup de pensionistes.
Finalment, a les 11.30h, el Jaume Palomera anunciava el recorregut de la manifestació, que començaria a la plaça de la Vila,
baixaria pel Carrer del Mar, passaria per la
façana marítima, davant del Pont i acabaria al carrer Indústria, on es troba l’edifici
afectat.
250 famílies afectades
Les 250 famílies afectades per aquest fons
voltor han patit de mitjana un increment del
80% del preu i, en alguns casos, ha arribat
al 130%. Les famílies demanen que “s’asseguin a negociar” i reclamen al govern
una “regulació en els preus del lloguer”.
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Comencen les obres de la zona blava
a l’aparcament de la Renfe
La tarifa de pagament serà efectiva a partir del 9 de març

Obres de l’aparcament de la nova zona blava

Aquest dilluns van començar les obres
d’ordenació i condicionament de les places
d’aparcament entre el carrer d’Eduard Maristany i el passeig Marítim just davant de l’estació de RENFE, tot seguint les directrius del
Pla de Mobilitat Urbana de Badalona.
En finalitzar aquesta actuació l’espai com-

près entre el passeig Marítim en el seu tram
a tocar de la platja de l’Estació, i el carrer
d’Eduard Maristany (inclòs aquest carrer
entre l’estació de tren i el carrer de Sant Ignasi de Loiola), disposarà de 192 places de
zona blava; 5 places destinades a persones
amb mobilitat reduïda (PMR) i una àrea de

25 metres per a distribució urbana de mercaderies (DUM), fins ara denominada àrea de
càrrega i descàrrega.
L’horari d’aquest espai regulat serà:
- del 15 de juny al 15 de setembre, de dilluns
de diumenge, de 9 a 20 hores
- del 16 de setembre al 14 de juny, de dilluns
a dissabtes (diumenges i festius lliures), de 9
a 14 hores i de 16 a 20 hores.
La tarifa de zona blava que s’aplicarà en
aquest espai serà d’1,40 euros/hora i els
pagaments es podran efectuar mitjançant les
aplicacions mòbils (APPs) o a través de parquímetre, amb targeta o en metàl·lic.
La regulació de l’estacionament, segons
l’Ajuntament, afavoreix, entre d’altres, el
desenvolupament de les activitats, redueix el
volum i la congestió de trànsit al centre de
la ciutat, contribueix a reduir la indisciplina
en l’aparcament al carrer i afecta també els
vianants i la seguretat en general. Tanmateix també contribueix a millorar la qualitat
mediambiental gràcies a la reducció de les
emissions de fums i sorolls.
Segons la regidora de Medi Ambient i Mo-

bilitat, Rosa Trenado, “aquesta regulació
permetrà la rotació de vehicles, facilitant
l’accés a aquells que de manera esporàdica
necessiten l’aparcament”. Trenado ha afegit
que “la situació d’emergència climàtica i de
contaminació atmosfèrica requereixen d’actuacions com aquesta”.
Les obres estan previstes que acabin dilluns
9 de març.
Noves zones d’estacionament regulat
Actualment també s’està treballant en la posada en marxa d’una nova zona d’estacionament regulat, d’unes 150 places aproximadament, en l’espai comprès entre l’Skate Àgora
i la benzinera situada en la carretera N-II, al
barri Manresà. L’objectiu és ampliar l’oferta
de les places de les zones blaves ja existents
per a incrementar la rotació d’estiu a la zona
situada entre la platja del Cristall i la platja de
la Barca Maria.
D’altra banda, l’Ajuntament de Badalona està
estudiant la implantació d’una nova zona blava de platja i àrea exclusiva per als residents
del barri de la Mora.

Ens trobareu al Carrer Sant Joan
Evangelista 22 (Badalona)
Telèfon 93 387 15 54
www.jesuitinasbadalona.es

UN PROJECTE EDUCATIU DE FUTUR
Tots els nivells concertats des
de P3 fins a Batxillerat.
• Instal·lacions renovades.
• Cuina pròpia.
• Ambient senzill i proper.
• Educació de qualitat.
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L’ocupació de pisos a Sistrells, una realitat
Anys d’enfrontaments al barri per aquesta problemàtica
Fa només una setmana, es va viure un
episodi força desagradable al barri de
Sistrells de Badalona, quan una família
va intentar ocupar un pis i el veïnat ho va
impedir. Una trentena de veïns i veïnes van
sortir al carrer a evitar aquesta acció, provocant un enfrontament on el llançament
de pedres i els insults van ser els protagonistes. Un esdeveniment que va aixecar
nombroses crítiques per part de diferents
col·lectius i entitats i opinions de tot tipus
i que va fer que alguns polítics de la ciutat
es posicionessin.
En la mateixa línia, la Lourdes Veiga ha
volgut explicar el seu cas. Ella era una
veïna del barri de Sistrells que va voler
llogar el seu pis quan va marxar a viure

fora de la ciutat. En aquest moment, una
dona va ocupar-lo amb el seu fill. D’això ja
fa 3 anys. “Estic pagant hipoteca i tinc un
deute amb la comunitat de veïns de 1.200€.
El problema havia d’estendre’s només uns
mesos i ja porto 3 anys amb el pis ocupat”,
explica la Lourdes a aquest Diari. “És la
vuitena vegada que aquesta dona ocupa
un pis i mai és delicte perquè se’n va just
uns dies abans que surti la sentència”. Una
situació que encara es dilatarà més en el
temps per la paralització del procés judicial i que comporta, encara avui, problemes amb el veïnat. “Goteres, desperfectes,
festes... Hi ha gent entrant i sortint quan
volen”. Un nou episodi, per tant, que deixa
patent l’existència d’aquesta problemàtica.

Imatge d’un dels edificis ocupats al barri de Sistrells.

Restaurant

DEVESA
MENU ESPECIAL GRUPOS
Calçotada clásica mínimo 2 personas:
• 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

BREUS

GUANYEM RECLAMARÀ UN PLE EXTRAORDINARI PER RESPONDRE
A LES AGRESSIONS RACISTES A LA CIUTAT
El partit creu que són necessàries accions de rebuig institucional molt
contundents a l’agressió que es va
produir a principis d’aquesta setmana
a Sistrells, i a la que es va produir al
centre de menors a Bufalà. Els membres

del grup destaquen que Alex Pastor i el
govern municipal, lluny d’haver impulsat mesures per garantir la convivència
a Badalona, han respost insuficientment
als darrers atacs racistes i xenòfobs que
s’han produït.

ELS MOSSOS DEMANEN COL·LABORACIÓ PER RETORNAR OBJECTES
ROBATS LOCALITZATS PER LA DETENCIÓ DE QUATRE PERSONES
Agents de la Policia de la Generalitat i
Mossos de la comissaria de Badalona
van detenir a principis de mes dues dones i dos homes per diversos delictes de
receptació i conductes afins, ja que se’ls
va localitzar un gruix important d’objectes robats. Les investigacions posteriors
van ajudar a relacionar un dels detinguts
amb un robatori a domicili succeït fa un
mes a Badalona. Els investigadors demanen col·laboració ciutadana per tal de
localitzar els propietaris dels objectes
sostrets que s’han localitzat.

Objectes confiscats pels Mossos

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

EL DIMARTS 10 DE MARÇ, JORNADA DE DONACIÓ DE SANG A
L’HOSPITAL MUNICIPAL
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

L’Hospital Municipal de Badalona acollirà el proper dimarts, 10 de març, una
jornada de donació de sang organitzada
pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de Badalona Serveis Assistencials (BSA). L’activitat, oberta a totes

les persones que hi vulguin col·laborar
(ciutadania i professionals del centre),
es durà a terme de 10 a 14 hores, a la
sala d’actes. A Catalunya, calen cada dia
1.000 donacions per atendre les necessitats dels malalts.
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Primer cas de Comença l’enderroc
coronavirus a de la plataforma final del Pont del Petroli
Badalona
Els treballs es van ajornar per la meteorologia

Aquest dimecres a la nit s’ha confirmat un
primer cas de coronavirus a la ciutat. Es
tracta d’una noia, de 23 anys, que treballa
a Badalona. La dona està ingressada en un
hospital de Barcelona. En les dues anàlisis
realitzades han donat positiu en el coronavirus SARS–CoV-2. Des del primer moment, el Departament de Salut ha activat el
protocol habitual i un total de 17 persones,
que van tenir contacte amb aquesta noia,
ja estan en quarantena. El Departament de
Salut ha confirmat quatre nous casos de
coronavirus a Catalunya i s’arriba així als
28 positius en total. En tots els casos s’ha
pogut trobar l’origen del contagi i tots estan
en estat lleu.

Aquest dimarts es van iniciar les actuacions
per retirar la plataforma final del pont del Petroli de Badalona, que va quedar greument
afectada per les fortes onades provocades
pel pas del temporal Glòria per la ciutat. Per
dur a terme aquests treballs es farà ús d’una
pontona equipada amb una grua des de la
qual es picarà mecànicament tot el formigó
de la llosa que cobreix la plataforma. Per
moure aquest vaixell cal que les condicions
meteorològiques siguin favorables i no hi
hagi onades. Si aquest fet no es compleix,
l’actuació no es podrà iniciar. És, de fet, el
que va passar, ja que estava previst que els
treballs comencessin dilluns.
Aquesta fase de les tasques per recuperar
el pont del Petroli que comença inclou diverses actuacions. En primer lloc es retirarà
la plataforma final i la llosa de formigó del
pont i es dragarà el fons marí per recuperar
tots els residus produïts durant aquestes
feines. Posteriorment, es procedirà a unir
tots els pilons on se sustentava la plataforma mitjançant bigues metàl·liques soldades

Treballs d’enderrocament de la plataforma del Pont

als mateixos pilons, amb l’objectiu de dotar de rigidesa tota l’estructura. Durant tot
aquest procés també es retirarà la balisa

de l’estació meteorològica instal·lada per la
UPC i la rosa dels vents que hi havia a la
plataforma.

El Dia Mundial de les Malalties Minoritàries,
eina de visibilització

Investigadors/es de l’Hospital Germans Trias

El passat 29 de febrer es va commemorar el
Dia Mundial de les Malalties Minoritàries,
“el dia més estrany de l’any”. Un dia que
va servir per visibilitzar i donar a conèixer
aquest tipus de malalties que afecten, en
un 60%, a nens i a nenes, segons fonts
de l’Hospital Germans Trias i Pujol. “Un
80% de les persones que pateixen aquestes malalties és per genètica i, per tant,
necessiten molta ajuda ja que és complicat
de tractar tant a nivell familiar com a nivell químic”, explica a aquest Diari la Gisela
Nogales, investigadora a la Fundació Institut Investigació Germans Trias i Pujol. “Cal
molta inversió. Altres malalties com el cànINSTITUT EUGENI D’ORS

cer o el SIDA tenen molts més mitjans per a
la seva investigació, però dins d’aquestes hi
ha molta heterogeneïtat i calen encara més
estudis”.
La Fura dels Baus es sotmet al tractament
Una de les iniciatives pioneres que la Gisela
ha explicat a aquest Diari és el que van fer
alguns actors i actrius de la Fura dels Baus
que “es van sotmetre 24h a alguns dels
tractaments per investigar i intentar curar
aquestes malalties”. “Va ser tot un impacte
per ells i alhora va servir per sensibilitzar
un sector de la població”, afirma la Gisela.

CICLES FORMATIUS
TORN DE MATÍ
- CFGM TÈCNIC EN CURES
AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGM TÈCNIC EN FARMÀCIA I
PARAFARMÀCIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A
LES PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA

ESO - BATXILLERAT

TORN DE TARDA
- CFGM TÈCNIC EN CURES
AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN
LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN
INTEGRACIÓ SOCIAL
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN
DOCUMENTACIÓ I
ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA

PER A MÉS INFORMACIÓ ENS TROBAREU A LA FIRA DE L’ENSENYAMENT
DE BADALONA -12 i 13 DE MARÇ- AL RECINTE DE L’ESCORXADOR
Av. del Maresme, 192, 08918 Badalona - Tel. 933 87 58 66
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La Unitat d’Atenció Integral de Malalties
Minoritàries Neuromusculars, referent
BREUS

Reconeixement a l’Hospital Germans Trias i l’Institut Guttmann

Equip sanitari

La Unitat d’Atenció Integral de Malalties
Minoritàries Neuromusculars de l’Hospital
Germans Trias i l’Hospital de Neurorehabilitació Institut Guttmann ha estat designada
Unitat d’Expertesa Clínica (UEC) en malalties
minoritàries neuromusculars i es consolida, així, com un referent per a l’atenció en
aquest camp. Aquesta àrea d’expertesa inclou

el diagnòstic i tractament de les malalties
musculars, les malalties del nervi perifèric,
els defectes de la unió neuromuscular, les
malalties de la neurona motora i altres malalties neuromusculars. La designació d’Unitat
d’Expertesa Clínica reconeix l’aliança entre
les dues institucions per sumar coneixement
i recursos, així com les sinèrgies entre pro-

fessionals.
La Unitat i els seus professionals, més enllà
de la clínica, treballen en diverses línies de
recerca al Campus Can Ruti amb l’objectiu
d’aprofundir en el coneixement d’aquestes
famílies de malalties. Investiguen per poder
millorar el diagnòstic i la gestió de les necessitats dels pacients, així com per trobar
tractaments.
Des de la seva posada en marxa el 2017, la
Unitat ha atès una mitjana anual de més de
1.000 pacients adults. L’equip està format per
professionals de Germans Trias de diferents
especialitats entre les quals destaquen Neurologia, Pneumologia, Nutrició i dietètica,
Rehabilitació, Cardiologia i Otorinolaringologia, i per especialistes de Rehabilitació,
Psicologia, Fisioteràpia, Teràpia ocupacional, l’EASE (Equip d’Avaluació i Suport Especialitzat) i d’altres de l’Institut Guttmann.
Tots ells, coordinats per Alicia Martínez Piñeiro, neuròloga de Germans Trias, Eulàlia
Bertran, metgessa rehabilitadora de l’Institut
Guttmann, i per la infermera gestora de casos
Victòria Vílchez.

50 sortides
dels Bombers
pel fort vent

Desperfectes per la forta ventada / @Arualaure

Aquest dilluns es va viure un episodi a
Badalona que feia recordar al temporal
que va patir la ciutat al mes de gener. El
fort vent va ser el protagonista de la jornada del dilluns, amb ratxes de fins a 100
km/h. El cop de vent més fort per un mes
de març des que hi ha dades (any 2009) i
la ratxa més forta des de l’esclafit del 13 de
setembre de 2016, segons dades de Meteo
Badalona. Des de primera hora del matí,
els Bombers de la Generalitat van rebre
més de 40 avisos i el 112, 34 trucades per,
en general, temes relacionats amb arbres
tombats, vidres trencats o façanes afectades. No es va lamentar, afortunadament,
cap incident greu.
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La transformació de l’entorn
de les 3 xemeneies, a debat
Badalona i Sant Adrià volen estudiar més a fons la proposta del PDU
presentar el dimecres la seva proposta als
ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona: al contrari del que estava previst,
en l’àmbit hi haurà més pisos (1.700, el
60% del que es construeixi) que activitat
econòmica (40% d’hotels i oficines). La incògnita és quants pisos socials hi haurà: si
s’aplicarà el 40% que preveu el nou decret
d’habitatge.

Precisament des de tots dos Ajuntaments es
va demanar una moratòria per poder revisar
bé la gran quantitat d’informació del PDU i
aplaçar l’aprovació inicial d’aquest.
Des de Badalona, per altra banda, el regidor
de Territori Rubén Guijarro celebra que el
PDU contempli la prolongació del tramvia
fins a l’estació del municipi i un pas soterrat
davant del barri de la Mora.

BREUS

Les 3 xemeneies a la desembocadura del Besòs / Albert García

La basta informació del Pla Director Urbanístic (PDU) que contempla la transformació de l’entorn de les 3 xemeneies de
Sant Adrià i la integració de Badalona en
aquesta, està aixecant nombroses crítiques
i opinions de tot tipus per part de polítics,

entitats, associacions de veïns i veïnes i la
pròpia ciutadania.
La Generalitat ja té llista la seva proposta
per al sector de les Tres Xemeneies, l’últim àmbit per transformar en primera línia
de mar i pegat a Barcelona. El Govern va

La Guàrdia Urbana ha detingut el
propietari d’un vehicle per calar foc
en el seu cotxe particular, presumptament per cobrar l’import de l’assegurança. Els fets han succeït aquesta
passada nit en el barri del Remei, se-

gons ha informat la mateixa Guàrdia
Urbana.
A hores d’ara s’investiga si fets similars ocorreguts les darreres setmanes poguessin estar motivats per les
mateixes circumstàncies.

ALBIOL I LLADÓ INVESTIGATS PEL CAS DE LES ANTENES DE TELÈFON
MÒBIL A LA GUÀRDIA URBANA

OPINIÓ

Juan Pedro Murillo

Gerent de Badalonallars

Limitar el preu del lloguer, per a quan?
Les immobiliàries ens hem trobat amb
freqüència amb històries de les quals
és impossibles extreure’s. Situacions
complicades que deriven de no disposar
d’una llar per falta de recursos econòmics.
L’onada que va arrencar a Barcelona amb
la pujada de preus de lloguer, motivada
per l’auge del turisme fa ja uns anys, es
va estendre com un tsunami per totes les
poblacions pròximes. Preus caríssims en
immobles que, en molts casos, no estan
en les millors condicions i propietaris que
tanquen l’orella a les necessitats de l’habitatge negant-se a arreglar el necessari.
Fons voltors que busquen la rendibilitat

DETINGUT UN HOME PER CALAR FOC AL SEU PROPI COTXE PER
COBRAR L’ASSEGURANÇA

més gran possible sense importar-li la
situació de les famílies o sense valorar
les conseqüències de despersonalitzar
un barri, fent fora a la seva gent per la
impossibilitat de suportar els preus elevadíssims que posen als pisos. Buidar
els barris de la seva gent és robar l’ànima
a la Ciutat.
Diferents capitals Europees ja han aplicat
un límit que, tot i que no se sap l’efecte
real encara, obre la possibilitat d’adequar
els preus del lloguer als sous actuals. La
Generalitat ja disposa d’una eina per a poder valorar el preu dels lloguers, només
és qüestió que obliguin a aplicar-ho.

El jutjat d’instrucció número 4 de Badalona ha citat com a investigat per un
delicte de malversació a Xavier García
Albiol després de la instal·lació suposadament sense llicència durant el seu
mandat d’unes antenes de telefonia
mòbil dins del recinte de la comissaria
de la Guàrdia Urbana. Albiol haurà de
declarar el pròxim dilluns, 9 de març.
El jutge també ha citat per al pròxim 17
de març a Oriol Lladó, que va ostentar

el càrrec de regidor d’Urbanisme durant el mandat de Dolors Sabater.

BADALONA COMMEMORA AVUI DIVENDRES, 6 DE MARÇ,
EL DIA D’ANDALUSIA
Badalona commemora avui divendres,
6 de març, a les 20 hores, al Teatre Blas
Infante (carrer d’Andrés Segovia, 45), el
Dia d’Andalusia que es celebra cada 28
de febrer per evocar el referèndum de l’any

1980 que va donar autonomia plena a la
comunitat andalusa. L’acte institucional
comptarà amb la presència de l’alcalde de
Badalona, Álex Pastor, i inclourà l’actuació
del grup musical Las Migas.

Del 06/03 al 12/03/2020

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

PUBLICITAT 13

14 ACTUALITAT

Ángela Vázquez - redaccio@diaridebadalona.com

Tema de març a l’Aula de
Salut, “Què és el projecte
Essencial?”
La xerrada serà el 25 de març
La sala d’actes de l’Hospital Municipal de
Badalona acollirà dimecres 25 de març, a
les 18.30 hores, la xerrada “Menys és més
en Medicina. Sabeu què és el projecte Essencial? Evitem pràctiques clíniques sense
valor“, que anirà a càrrec de Jaume Claramunt, cap clínic del CAP Morera Pomar i
Anna Gregorio, cap clínica del CAP Apenins
Montigalà de BSA.
La sessió ens permetrà conèixer què és
el projecte Essencial del CatSalut i el seu
objectiu principal: promoure una pràctica
clínica que eviti la realització de proves
diagnòstiques (analítica, radiografia, etc.) o
tractaments que no aportin valor en l’atenció clínica al pacient i destinar les pràctiques a procediments que sí ho requereixin.
El que en la teoria és senzill, de vegades, no
ho és tant en la pràctica. Per aquest motiu,
l’Aula de Salut del mes de març vol incidir
en la màxima de «Menys és més en Medicina». Les decisions dels professionals
mèdics sobre la realització, o no, de pràcti-

ques clíniques, com per exemple una prova
(analítica, radiografia, etc.) o un tractament
moltes vegades es basa en el principi “Primum non nocere”, és a dir, el primer és no
fer mal. Per tant, el que es valora és la salut
i qualitat de vida de la persona, que no sempre ha de passar per moltes proves per obtenir obtindre un diagnòstic o tractaments
en que els riscos superen els beneficis.
Les persones que desitgin assistir a l’acte,
que forma part del cicle de conferències
Aula de salut. Aprenem de la mà de l’especialista, s’hi han d’inscriure prèviament.
Les xerrades d’Aula de salut estan obertes a
tothom qui hi estigui interessat, encara que
el nombre d’assistents està limitat a l’aforament de la sala. La inscripció es pot fer mitjançant el telèfon 93 464 83 89 -de dilluns
a divendres de 9 a 13 hores-, l’adreça de
correu electrònic bsa@bsa.cat o mitjançant
la pàgina web, gràcies a un formulari online
disponible a la pàgina principal o a l’apartat
l’Agenda de salut.
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FOTONOTICIA

MÀRIUS DÍAZ JA ÉS FILL ADOPTIU DE BADALONA
Màrius Díaz i Bielsa, primer alcalde
democràtic de Badalona després de la
dictadura franquista, és des del divendres, fill adoptiu de la ciutat. Aquesta
distinció, en forma de diploma acreditatiu, així com la insígnia de plata de
la corporació, la va rebre de mans de
l’actual alcalde, Álex Pastor, en un saló
de plens on, a més dels actuals regidors

i regidores, van estar presents els familiars, els regidors i les regidores electes
l’any 1979 així com alcaldes i alcaldesses de la ciutat des de la recuperació de
la democràcia.
El nomenament d’en Màrius Díaz com
a fill adoptiu va ser aprovat pel Ple de
l’Ajuntament de Badalona en la sessió
ordinària del passat 28 de gener.

Reconeixement al primer alcalde democràtic de Badalona / Ajuntament
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10 anys de Badaterra,
la fira de la bona alimentació i salut
La fira del consum sostenible, ecològic i respectuós amb el medi ambient arriba a la desena edició ampliant espais i activitats. Entre
les més destacades: el vermouth solidari d’Open Arms i el tradicional dinar de pop a la badalonina. En aquesta edició també hi haurà
una zona dedicada íntegrament al ioga. En parlem amb l’Anna Ventura, directora d’Evident Events.
- Quan vas començar al
2010, vas pensar que arribaries als 10 anys?
Quan vaig començar a donar-hi
voltes, de seguida vam trobar
una molt bona resposta per
part de la gent i això em feia
pensar que estava davant d’alguna cosa gran… tot i que clar,
mai t’esperes que la fira anirà
creixent, que es convertirá en
el què és i que els badalonins
i els no badalonins l’esperen.
- I per què aquest èxit?
Per què és una fira molt cuidada. Tots aquells que són sensibles amb el medi ambient,
l’ecologia i la sostenibilitat
saben que aquí hi trobaran els
millors productes i tallers molt
diversos. Saben que no només
és una fira ecologista sinó que
és un bon pla per passar-hi el
dia. Hi ha activitats per grans,

per petits, t’hi pots quedar a menjar… pots gaudir d’un dia fantàstic
- Imagino que la preocupació
per l’emergència climàtica i
el consum responsable us ha
jugat a favor.
Si, i és que m’atreviria a dir que
actualment no hi ha ningú a qui no
li preocupi el medi ambient, tots
fem petites coses: reciclem, ens
fixem en els productes que consumim, que siguin de proximitat, de
temporada, el més naturals possibles però és que no hi ha altre
opció si volem que el planeta duri:
l’hem de mimar.
- Entre les novetats d’aquest
any, hi ha un vermouth solidari
Sí, serà el diumenge 15 i tot el
què recaptem anirà íntegrament
a l’ONG Open Arms. És la nostra
manera de col·laborar una tasca
humanitària i excepcional que

ha engegat un badaloní, l’Òscar
Camps. Vermouth per cert, que
comptarà amb el suport de Patates
Corominas.
- Hi veiem novetats però també tradicions perquè repeteix
el dinar de pop a la badalonina.
És que el públic ho espera, ens ho
demana. Un plat exiquisit i fantàstic
que cuinarà una persona més emblemàtica encara, el Ramon Costa.
- Hem parlat de solidaritat, de
menjar però també hi ha lloc
pel creixement personal…
Aquest any em fa molta il·lusió
inaugurar l’espai iogui, a l’edifici
de vidre, un espai on abordarem
tot el que té a veure amb el ioga
i el benestar. S’hi fauran teràpies
alternatives, exercicis de rejoveniment, cúpules sonores…
- Has parlat de dia familiar, hi

haurà també activitats pels
més petits doncs?
I tant! Els més menuts hi trobaran

el jardí del Badaterra on podran
plantar i endur-se plantes gràcies a la col·laboració d’Agrupació Mútua. A més hi haurà
tallers que van des de l’elaboració de receptes senzilles, al
ioga en família, o les activitats
de sensibilització per aprofitar els recursos naturals. Però
tampoc ens oblidem dels mes
grans, eh? Per ells hi haurà activitats com els tallers de cuina
vegana i ayurbèdica, el tai chi i
les xerrades com la de la Revista Opcions que parlaran sobre
l’Objectiu de Desenvolupament
Sostenible, el conegut com
ODS, el brupatòleg Abel Mariné que parlarà sobre les dietes miracle o altres ponències
ben interessants com les de
Greenpeace, Open Arms o Rebel·lió o Extinció, entre altres.
- T’imagines els 20 anys del
Badaterra?
Uf! Queda molt lluny! De moment celebrem aquest 10è aniversari i per cert, que ho fem
amb dues edicions: aquesta primera al mes de maig però també n’hi haurà una altra al mes
d’octubre 16, 17 i 18 d’octubre.
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Un cartell fet de plastilina, imatge
del cartell de les Festes de Maig
Silvia Sánchez, estudiant de la Pau Gargallo, autora del disseny
Ja s’ha presentat a l’Escola d’Art i Superior
de Disseny (EASD) Pau Gargallo de Badalona el cartell guanyador de les Festes de
Maig d’aquest 2020 dissenyat per Silvia
Sánchez Hiruela, estudiant de segon curs
d’il·lustració del centre. Segons l’autora del
cartell “les Festes de Maig són per a totes
les edats, estils i públics” i per això, ha
manifestat la il·lustradora, “he volgut deixar
alguns temes a una banda: política, moviments socials, dimonis, etcètera. Sobre el
disseny del cartell l’artista ha manifestat que
“està fet amb plastilina perquè és un estil
que agrada a tothom, on represento diversió, alegria, delicadesa, amb colors càlids,
jugant amb una sèrie de petits detalls a les
lletres per donar idees del que es fa a les
festes com la cremada del dimoni, el correfoc… acompanyades d’una sèrie de tipografies on representa el moviment”. La mateixa autora ha definit el cartell com a “molt
especial i diferent de la resta d’altres anys”.
El nom de Silvia Sánchez Hiruela s’afegeix al
llistat d’alumnes d’aquest centre que des de

Concert de
l’Orquestra de
Cambra del
Conservatori
de Badalona
L’Orquestra de Cambra del Conservatori
de Badalona, sota la direcció del violinista i director Quim Térmens, oferirà aquest
dissabte 7 de març, a les 20:30h al teatre
Zorrilla, un programa excepcional que combina qualitat i contrastos. El repertori inclou
el Concert número 1 per a piano i orquestra
de L.V. Beethoven, dins la commemoració
dels 250 anys del seu naixement, i la suite Moorside del compositor anglès Gustav
Holst en un arranjament per a corda de Gordon Jacob. Al piano interpretarà el repertori
el badaloní Carles Díaz (Badalona 2001),
Díaz és un pianista singular que s’ha vist
reconegut durant el curs 2019-2010 amb
diverses distincions, com el Premi d’honor
del Conservatori, el Premi BBVA de música
al Talent Individual en la categoria jove o el
Premi ACCAT al millor intèrpret de música
catalana.

Imatge de l’autora del cartell, Sílvia Sánchez, i la regidora de Cultura, Helena Bayo

l’any 2007 signen l’autoria del disseny del
cartell de les Festes de Maig. Aquest dis-

seny també servirà per ilustrar el mocador
d’aquest any, tot i que de moment no sabem

de quin color serà. Les Festes de Maig començaran el 8 de maig amb el pregó.

Els Castellers de Badalona presenten
la seva nova temporada
De moment, seguiran assajant a l’antic mercat Maignon

Interior de l’antic mercat Maignon, on assajen els castellers

Els Castellers de Badalona han començat,
aquesta setmana, una nova temporada castellera amb l’inici dels seus assajos regulars. Una temporada que comença més tard
de l’habitual i amb força canvis al capdavant
dels micacos, tant a nivell social, com tèc-

nic. Després de dues temporades dirigint
la colla, Aleix Subirats, deixa de ser cap de
colla. Càrrec que agafa en Jaume Pasqual
(que ja va ser co-cap de colla el 2018), amb
un nou equip tècnic amb molta presència
femenina. Pel que fa a la junta social, aga-

fa el càrrec una nova presidenta, la Maribel López, que ja venia de la junta de l’any
passat, i que tindrà el suport experimentat,
de la Marta Amaya, en la vicepresidència.
Amb aquesta nova direcció al capdavant
dels micacos, els objectius passen, primer
per millorar encara més la situació d’acondicionament de local del Mercat Maignon,
per poder assajar amb millors condicions.
I d’altra banda a nivell social, recuperar i
tenir més massa social, tenir més presència
a Badalona i rodalies i recuperar l’estabilitat
de la colla després d’un 2019 difícil. Pel
que fa a nivell tècnic, la idea principal és
omplir més el pati d’assaig, generar nous
castellers i intentar recuperar de mica en
mica el nivell tècnic d’anys anteriors. Els
Castellers de Badalona mantenen els dies
i horaris d’assajos, que són els dimarts de
19h a 22h i els divendres de 19:30 a 23h
amb assajos de canalla els mateixos dies de
19h a 20h, a l’antic edifici Mercat Maignon.
La colla començarà la temporada el 29 de
març.
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La nova edició del Blues & Ritmes
de Badalona escalfa motors

El Concurs de
música obre
inscripcions per a
La britànica P.P. Arnold obrirà el certamen el 13 de març al Principal la seva 22a. edició

P.P. Arnold obrirà el festival Blues & Ritmes 2020

Després de celebrar, l’any passat, 30 anys
de vida, el festival Blues & Ritmes de Badalona tornarà aquest pròxim mes de març
amb un menú de cinc concerts. Ens visitarà,
per primer cop a Catalunya, la britànica

P.P. Arnold, proclamada primera dama del
soul britànic. El seu concert, com totes les
inauguracions del Blues & Ritmes des de
quatre anys, serà d’entrada lliure, el 13 de
març al Principal. El festival també comp-

tarà amb tres germans londinencs enamorats del rock & roll primigeni, Kitty, Daisy
& Lewis, disposats a muntar una bona festa
al Principal. Joana Serrat, amb The Great
Canyoners, mostrarà finalment a Badalona
el perquè se la considera una de les artistes
catalanes més internacionals. Leyla McCalla, originària de Haití però amb residència a
Nova Orleans, s’estrenarà a Catalunya amb
un disc que inclou música criolla, calypso,
blues i jazz tradicional. I Benmont Tench,
teclista de Tom Petty & The Heartbreakers,
finalment, triarà el Zorrilla per fer el seu
primer i únic concert en solitari en terres
europees. Benmont Tench, amb un munt
de col·laboracions amb artistes com Bob
Dylan, Johnny Cash o The Who, és un dels
pianistes més reconeguts del rock.
El Blues & Ritmes és un dels cicles musicals amb més prestigi de l’Estat i en el seu
currículm d’actuacions, primer a Can Solei
i després als teatres Zorrilla i Principal, hi
figuren artistes com Albert King, Screamin’
Jay Hawkins, George Clinton, Booker T &
The MGS, Rosanne Cash i Randy Newman.

Imatge d’arxiu del Concurs
de Música 2018 /La Rotllana

Ja ha quedat obert el Concurs de música de
Badalona 2020, organitzat per la Rotllana.
Fins el 30 d’abril, els grups de música de tota
Catalunya poden inscriure’s. Les cançons
presentades al concurs hauran de ser originals, no s’admeten versions ni cançons o
bases rítmiques ja creades per altres artistes.
L’ inscripció que es farà exclusivament a través del web www.concursbdn.cat, s’obre el 2
de març i finalitza el 30 d’abril. Els finalistes
seran escollits per un jurat professional i
els premis estaran dividits en cinc apartats,
millor banda del Concurs, millor banda que
canta en català, millor banda de Badalona,
millor banda per votació popular i el Premi
Esperanzah. El Concurs de Música de Badalona té el suport del Diari de Badalona.
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LA PRÈVIA 23a Jornada Lliga ACB. Pavelló Olímpic, dissabte 7 de març a les 20:30h

Unicaja, segon capítol amb nous actors

JOVENTUT BADALONA
Entrenador: Carles Duran

NENO DIMITRIJEVIC

UNICAJA MALAGA
Entrenador: Luis Casimiro

DARÍO BRIZUELA

Prepelic i Brizuela, duel d’anotadors. / David Grau
KLEMEN PREPELIC

OLIVER STEVIC

LÓPEZ-AROSTEGUI

LUKE HARANGODY

A. WACZYNSKI

DEON THOMPSON

AXEL BOUTEILLE

V. GERUN

Segon assalt contra l’Unicaja, aquest cop
molt més transcendent. La Penya necessita sumar a la lliga per no despenjar-se
definitivament de la lluita pels “playoffs” i
tornar a vèncer el conjunt malagueny, després d’haver-ho fet dimecres a l’Eurocup
(101-86), seria un molt bon punt de partida.
Els badalonins intentaran aprofitar de nou
la munió de lesions que estan patint els de
Luis Casimiro, que en el partit de dimecres
van viure un nou ensurt amb el nord-americà Josh Adams, que es va fer mal al turmell
esquerre. Amb tot, els malaguenys no paren
de fitxar i a la Lliga Endesa ja podran comptar amb els seus nous reforços, l’estrella del
Bilbao Axel Bouteille (17,4 punts i 15,9 de
valoració), l’aler serbi Marko Simonovic, fitxat del Cedevita Olimpija, i el base israelià
Gal Mekel, incorporat aquest mateix dijous

i que estava jugant a la lliga italiana amb
el Reggio Emilia (12,1 punts i 5,6 assistències). Mekel ja va estar sota les ordres de
Luis Casimiro al Gran Canària, la temporada 2017/2018.
A la Penya, Carles Duran també tindrà la
novetat del base Tony Wroten, que no va
poder jugar el partit de l’Eurocup, mentre
que caldrà veure com està Alen Omic, que
dimecres va descansar per culpa d’una lumbàlgia. L’entrada de nous actors i la major
importància del matx (l’Unicaja també s’està jugant ser als “playoffs”) apunten a un
partit força diferent al de l’Eurocup. Aquest
cop, a més, s’espera que l’Olímpic estigui
molt més ple per empènyer l’equip cap a
un triomf que revitalitzi la seva trajectòria a
l’ACB, on només ha pogut sumar dues victòries en les últimes onze jornades.

Marcelinho Huertas, botxí
d’un Joventut de dues cares
IBEROSTAR TENERIFE

96

JOVENTUT

90

Marcelinho Huertas (25), Salin (14), Dani Díez (16),
Shermadini (19), White (9) ‑cinc inicial‑, Lundberg
(-), López (7), Bogris (4), Suárez (-) i Konate (2).

Wroten (13), López-Arostegui (2), Prepelic (32), Omic
(6), Harangody (6) ‑cinc inicial‑, Parra (-), Morgan
(11), Ventura (-), Zagars (16) i Stevic (4)

Derrota a Tenerife en el retorn a la lliga (9690). Marcelinho Huertas, amb un autèntic
recital (25 punts, 16 assistències i 33 de
valoració), va enfonsar els verd-i-negres,
que van acabar pagant la seva bipolaritat.
En els primers vint minuts els badalonins
van estar a un gran nivell, anul·lant Shermadini i anotant amb facilitat, i van arribar
a guanyar d’11 punts just abans del descans (31-42). En la represa, però es van
anar diluint, sobretot en defensa, fins a

encaixar uns imperdonables 39 punts en el
darrer quart. Els 32 punts de Prepelic i el
millor partit a l’ACB del jove Arturs Zagars
(16 punts i 6 assistències), que en absència
de Neno Dimitrijevic va fer un pas endavant,
no van ser suficients per a la Penya, que
malgrat encaixar un parcial d’11-1 en els
primers minuts del tercer quart havia aconseguit arribar amb opcions al tram decisiu
(57-58). En els darrers deu minuts, però, tot
se’n va anar a can Pistraus.
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Classificació

Resultats darrera jornada
Casademont S. - Movistar Estu

97-87

		 Equip

G

P

Montakit Fuenla - Kirolbet Bk

92-98

1 Barça

18

4

Mba Andorra - Herbalife GC

60-70

2 Real Madrid

17

5

3 Casademont S.

16

6

4 Iberostar Tenerife

14

7

5 RETAbet Bilbao

13

9

6 València Basket

12

10

7 Morabanc Andorra

12

10

8 Kirolbet Baskonia

11

11

9 Unicaja

11

11

10 San Pablo Burgos

11

11

11 Herbalife GC

10

11

12 Joventut

9

13

13 BAXI Manresa

9

13

14 Monbus Obradoiro

9

13

15 UCAM Múrcia

7

14

- València Basket		

16 Coosur R. Betis

7

15

- Barça

17 Montakit Fuenla

5

16

- Ibt Tenerife

18 Movistar Estu

5

17

Iberostar Tenerife - Joventut

96-90

Barça - BAXI Manresa

86-74

Monbus Obra - UCAM Múrcia

72-83

València Basket - San Pablo B.

95-66

Coosur Betis - RETAbet Bilbao

81-79

Unicaja - Real Madrid

88-92

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

SUPERMANAGER

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES

iga?

T’apuntes a la ll

Equip del Diari Jor. 23 Jornada 22

1- Huertas, Campazzo, Zagars.
2- Prepelic, Brizuela, Booker,
Shields.
3- Mirotic, Tavares, Shengelia,
Shermadini
.El guanyador de la temporada

1º Benvinguts a l’Infern Lemita Lemita (Badalona)
299,40
2º Penyacrack2
manel14penya (Badalona) 295,80
3º SFDB
virolas (Sant Fruitós de Bages) 285,40
......................................................................................................................
34º DiarideBadalona
DiarideBadalona (Badalona) 242,40

rebrà una pilota firmada pels Lliga (general)
1º [SPECTRUMS] Morralla x Equipos jraga (Catarroja)
jugadors de la Penya!
2º Troublemakers
smarti (Badalona)
LLIGA

4.064,40
4.056,00
3º La Familia
Isakovic (Sant Boi)
4.054,40
......................................................................................................................
54º DiarideBadalona
DiarideBadalona (BDN) 3.347,80

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

La Penya hauria de ser sempre a Europa
És cert que la competició europea ha
portat molt poc públic al Palau Olímpic
aquest curs. També és cert que l’espectador no estava acostumat a tenir
bàsquet entre setmana. Però el què
crec que és inqüestionable és que el
Joventut hauria de jugar sempre competició europea. Serà complicat repetir
a l’Eurocup i tot i que la Champions

League és una competició descafeïnada
si el club vol continuar creixent han de
jugar on sigui. Com més partits millor
per donar minuts als joves del planter. I
tenint en compte la generació que puja
és un desig quasi obligatori. Badalona
abaixa la persiana d’Europa, això sí, ho
fa sense haver perdut cap partit i havent-s’ho passat teta.
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Ple de victòries a l’Olímpic
en la competició europea
La Penya, tot i no jugar-se res, s’imposa a l’Unicaja en el comiat de l’Eurocup
JOVENTUT

101

UNICAJA

86

Dimitrijevic (12), Parra (9), Prepelic (15), Stevic (2),
Harangody (7) ‑cinc inicial‑, López-Arostegui (20),
Morgan (12), Kanter (11), Ventura (3) i Zagars (10).

Thompson (10), Brizuela (23), Adams (6), Waczynski (14), Gerun (8) ‑cinc inicial‑, Elegar (4), Sánchez (7), Ejim (14), Tamba (-) i Guerrero (-).

No hi havia res en joc, però la Penya va voler acomiadar-se de l’Eurocup amb un bon
regust, tombant l’Unicaja amb una gran actuació coral (101-86). Els de Carles Duran,
a més, tanquen l’aventura europea sense
haver perdut cap partit a casa. L’Olímpic ha
estat un fortí a Europa (8 triomfs en 8 partits), però ha faltat esgarrapar alguna victòria
a domicili per poder somiar amb fites més
altes.
Xabi López-Arostegui, amb 20 punts, el
seu sostre a l’Eurocup, va lidera l’anotació
verd-i-negra, amb cinc jugadors més per
damunt dels 10 punts: Prepelic (15), Neno

(12), Morgan (12), Kanter (11) i Zagars (10).
Cal destacar, a més, el bon paper de Luke
Harangody (7 punts i 4 rebots) i del jove
Joel Parra, que va sortir de titular (9 punts
i 8 rebots), en un partit on Carles Duran va
repartir molt els minuts pensant en el segon
duel contra els malaguenys d’aquest dissabte. Qui no va jugar va ser el pivot Alen Omic,
per culpa d’una lumbàlgia.
La Penya va començar freda, encomanant-se
de l’aspecte desangelat de l’Olímpic, força
buit, però poc a poc va anar entrant en el partit, que va ser molt igualat fins als descans
(37-39). A l’inici de la segona part el Jo-

Xabi López-Arostegui va ser clau en el triomf./ David Grau

ventut va passar els pitjors moments, quan
l’Unicaja, liderat per Brizuela (23 punts), va
marxar de 7 punts (51-58 i 53-60), però dos
triples consecutius de López-Arostegui van
donar ales als badalonins, que en el darrer
quart van ser una piconadora (34-16) davant
d’un rival sense benzina.

Top 16 - Grup H
		 Equip

1
2
3
4

Unicaja
Tofas Bursa
Joventut
Morabanc Andorra

G

P

4
4
3
1

2
2
3
5
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Obertes les
inscripcions per
al Campus de
Setmana Santa

Foto: CJB

La Penya ja té obert el termini per poder
inscriure’s al 6è Campus Palau Olímpic, que
tindrà lloc durant la Setmana Santa, del 6 al
9 d’abril. S’hi poden apuntar els nois i noies
nascuts/es del 2005 al 2014 (5 a 15 anys),
que gaudiran de 4 dies d’entrenaments amb
els tècnics del club i realitzaran pràctiques de
tecnificació i sessions de millora específica.
Els participants, a més, també gaudiran de
diverses activitats extraesportives i rebran la
visita de jugadors del primer equip. Més informació i el formulari d’inscripció, al web del
club, www.penya.com.

Núm. 692

El cadet A, campió
del Torneig del Genovés
Els verd-i-negres van tombar l’Estudiantes en la final (86-52)
El Joventut va aconseguir la victòria en la
17a edició del Torneig Cadet del Genovés, al
País Valencià. El conjunt que entrena David
Jimeno es va imposar en la final a l’Estudiantes (86-52) i el jugador verd-i-negre
Isaac Nogués va ser escollit com a MVP de
la competició, que també va comptar amb
la participació del conjunt organitzador, el
CB Genovés, i el València Basket. La Penya
es va endur el triomf en tots els partits que
va disputar. En la fase prèvia va tombar el
València per 67-89, el Movistar Estudiantes
per 75-64 i el CB Genovés per 49-111. En
la final els verd-i-negres es va retrobar amb
l’Estudiantes, per arrodonir un torneig perfecte.
El cadet de la Penya està immers, actualment, en la segona fase del campionat de
Catalunya Preferent, on ocupa la segona
plaça de la classificació amb un balanç de
7-1. El líder és el Barça (8-0). El júnior A
del Joventut, pel seu cantó, també está disputant aquesta competició, encapçalant la
classificació sense conèixer la derrota (7-0).
El segueixen el Manresa (5-3) i el Barça (6-

Els campions. / Jon Bosch

0), que també està invicte però ha jugat un
partit menys. La segona fase del campionat

de Catalunya Preferent cadet i júnior finalitzarà el 19 d’abril.

El Prat comença la lluita
per l’ascens amb bon peu,
sumant dues victòries
Bona estrena del CB Prat a la segona fase
de la LEB Plata, amb l’ascens en joc. Els de
Dani Miret han sumat dues victòries en les
dues primeres jornades i ocupen la quarta
plaça del grup dels millors, amb el mateix
balanç (8-4) que el segon, el Bàsquet Girona, i el tercer, el Tizona. En aquesta segona
fase els equips arrosseguen resultats de
la lliga regular i el campió de grup pujarà
directament, mentre que els classificats
del segon al vuitè lloc jugaran els “playo-

ffs”. Els “potablava” van debutar amb una
victòria molt treballada a Ponferrada, a la
pista del Cat&Rest Intragas-Clima CDP
(72-77), amb 16 punts de l’incombustible
Marc Blanch i 13 del jove Arnau Parrado,
mentre que dimecres van imposar-se a
l’Enerdrink Udea Algesires (72-66) al Joan
Busquets, amb el croat Leo Cizmic com a
home més destacat (18 punts). El següent
repte serà aquest diumenge, a la pista del
Zamora.

Del 06/03 al 12/03/2020

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

PUBLICITAT 25

26 C.F. BADALONA

Núm. 692

Albert Fibla - redaccio@diaridebadalona.com

LA PRÈVIA 28a Jornada. Estadi Municipal d’Olot. Diumenge, 8 de març. 17 hores.

Amb urgència de punts cap a Olot

BADALONA

OLOT
POSICIÓ 7è
13 Partits a casa G 7 E 4 P 2
Gols a casa Marcats 16 Rebuts 6
Entrenador Raúl Garrido.

POSICIÓ 18è
14 Partits a fora G 2 E 4 P 8
Gols a fora Marcats 8 Rebuts 19
Entrenador Manolo González.
Foto: Eloy Molina.

Cada vegada més necessitat de punts
i amb menys jornades per disputar, el
Badalona visitarà aquest diumenge a la
tarda l’Olot, que es troba en el seu millor moment. Tot i que va rescatar un punt
en l’últim sospir davant La Nucía, l’equip
escapulat no va deixar bones sensacions.
Molt hauran de canviar les coses per poder treure alguna cosa davant d’un equip
que no perd des de fa nou jornades, que
acaba de golejar (1-5) l’Espanyol B i que
fa tres setmanes va passar per sobre,

precisament, de La Nucía (4-0). L’Olot de
Raúl Garrido, un tècnic que compleix la
tercera temporada a La Garrotxa, és un
equip sòlid i fiable, ple de bons futbolistes. Caldrà, doncs, que els jugadors de
Manolo González ofereixin la seva millor
versió. El gallec es lamentava a la sala
de premsa de l’Estadi després de l’empat
contra La Nucía: “Tenim un problema de
desconnexió durant els partits que no es
pot permetre a segona B, perquè et penalitza molt.” González, que a Olot no podrà

Després de l’Olot,
deu finals més
Una vegada superat el partit d’aquest diumenge, al Municipal d’Olot, el Badalona
haurà de disputar deu finals abans no
s’acabi el campionat. Les dues primeres
les jugarà a casa, contra l’Espanyol B i el
Sabadell, dos equips de la zona alta. En
tot cas, el conjunt que entrena Manolo
González està obligat a sumar el màxim
de punts si no vol perdre les possibilitats
de salvar la categoria. En les tres següents
jornades li tocarà veure’s les cares amb
rivals que també lluiten per no baixar: el

Deu finals

Nàstic, l’Ejea i el Prat. Els escapulats es
desplaçaran a Tarragona i al Sagnier i rebran l’equip aragonès, en una trilogia decisiva abans de la recta final. El Vila-real B, a
l’Estadi, i l’Atlètic Llevant, a Bunyol, seran
els contrincants en les jornades 34 i 35.
Dos filials en un moment determinant. Tot
seguit, de nou, un parell de finals contra
rivals directíssims: Badalona – Hércules
i Oriola – Badalona. La lliga s’acabarà, el
tercer cap de setmana de maig, a l’Estadi,
contra el Llagostera.

J29

Badalona - Espanyol B

J30

Badalona - Sabadell

J31

Nàstic - Badalona

J32

Badalona - Ejea

J33

Prat - Badalona

J34

Badalona - Vila-real B

J35

At. Llevant - Badalona

J36

Badalona - Hércules

J37

Oriola - Badalona

J38

Badalona - Llagostera

comptar amb un dels seus puntals, Miquel
Robusté, expulsat diumenge passat, deia
també: “No em sento pressionat. Només
tinc el cap posat a analitzar tot plegat i
mirar de tirar endavant aquesta situació.”
Finalment, sentenciava: “Quan acabi la
temporada, si no ens ho mereixem, que
ens facin fora. Però ara necessitem a tothom. Demano que el nostre públic ens
ajudi, com ja ho està fent.” Diumenge, a
Olot, xiularà el valencià Carlos Carbonell
Hernández.

Manolo González:
“Tenim un problema de
desconnexió durant els
partits que no es pot
permetre a segona B,
perquè et penalitza molt”

BADALONA - LA NUCÍA

Classificació

2

2

Badalona: Morales; Robert Simón, Robusté, Pelón,
Moyano (Max Marcet, 53’), Valentín; Alvarado (Del
Moral, 62’), Marc Carbó (Hugo Esteban, 81’); Cris
Montes, Abel Suárez; Chema Moreno.
Badalona: Óscar Fornés; José Mas, Óscar Prats (Neftali, 69’), Julen, Hermosa; Juanan, Fran Moreno; Javi
Cabezas, Miñano (Fofo, 54’), Agüero; Titi (Perales, 66’).
Gols: 0-1 (45+1’) Agüero (p). 0-2 (52’) Agüero. 1-2
(67’) Dani Del Moral. 2-2 (90+2’) Chema Moreno.
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′).
Públic: 800 espectadors a l’Estadi.

Resultats Jornada 27
Badalona 2
Vila-real B 0
Espanyol B 1
At. Llevant 1
Prat 0
Ejea 0
Gimnàstic 2
Oriola 0
Hércules 0
Sabadell 1

-

La Nucía 2
Cornellà 0
Olot 5
Ebro 2
Lleida 0
Castelló 1
València-Mestalla 1
Barcelona B 0
Andorra 0
Llagostera 1

		Equip

PTS

GF

GC

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

50
49
46
46
46
43
41
39

39
36
37
33
36
31
32
40

21
21
25
25
29
22
19
35

38
36
36

29
28
29

27
29
31

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

9. Andorra
10. La Nucía
11. Ebro

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

35
33
31
26
25
24
24
23
23

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

-

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

29
26
33
26
26
27
17
22
25

33
30
36
35
32
35
32
39
45
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Alvarado: “Tenim un gran equip i totes
les possibilitats de salvar-nos”
El colombià Jaime Alvarado (26 de
juliol de 1999, Santa Marta) reforça
el mig del camp del Badalona des de
fa dues jornades, en les quals l’equip
escapulat ha esgarrapat dos empats.
En aquesta conversa amb el Diari de
Badalona explica, entre altres coses,
que la confiança que li va prometre
Manolo González ha estat decisiva
perquè decidís deixar l’Hércules.

“Vaig venir al
Badalona per la
confiança que m’oferia
l’entrenador, que em
garantia continuïtat”
i suposo que l’entrenador ha tingut la
possibilitat de veure’m en algun partit. La
confiança que em dóna és molt important
perquè pugui aportar coses a l’equip.

- Com es troba a Badalona? Què li
sembla la ciutat?
- Estic molt content d’estar aquí i dels
compamys que tinc. Tot i la situació en
què ens trobem, hi ha molta unió en
l’equip. Serà molt important d’ara endavant.
Foto: Eloy Molina

- Com l’ha acollit el vestidor?
- El vestidor és una família, com ha de
ser. Hi he trobat somriures i alegria des
del primer entrenament. Som conscients
de la situació i serà més fàcil superar-la
des de l’optimisme.
- Què li sembla el nivell de l’equip?
Creu que hi ha possibilitats de sal-

var la categoria?
- Hi ha un gran equip i tenim totes les
possibilitats de salvar-nos.
- Manolo González li ha donat confiança des del primer dia. S’ho esperava?
- Sóc conscient de les meves capacitats

- Està content del rendiment que ha
ofert a l’equip en els seus dos primers partits?
- Vaig tenir una petita lesió al turmell
divendres de la setmana passada, però
durant la primera part, contra La Nucía,
no ho vaig notar. En tot cas, crec que he
ofert un bon rendiment, he mirat de donar
el millor de mi per ajudar els companys.
A València vam fer un gran partit i vam
sumar un bon punt i contra La Nucía, vam
reaccionar per empatar un 0-2 i vam de-

mostrar que volem salvar la categoria.
- Com es troba de la lesió de turmell?
- Aquesta setmana treballaré per enfortir-lo perquè estigui a punt diumenge,
contra l’Olot.
- Diumenge toca l’Olot, un equip que
es troba en un gran moment. Com
s’imagina el partit?
- Vaig jugar contra ells amb l’Hércules i
crec que serà un partit molt complicat.
Haurem de plantejar-lo molt bé per poder
aconseguir un bon resultat.
- Arriba de l’Hèrcules, un equip que
lluita per no baixar. Perquè va decidir venir a Badalona, que es troba en
la mateixa situació?
- Per la confiança de l’entrenador, que em
garantia minuts de joc i continuïtat.
- Compleix 21 anys al juliol, què espera que el seu pas pel Badalona suposi en la seva carrera?
- Espero que sigui molt important. De
moment, vull gaudir dels minuts de joc.
Després, ja veurem què passarà.
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El millor Seagull,
amb remuntada inclosa (3-1)
Per primera vegada aquesta temporada, les ‘gavines’ acumulen tres victòries seguides
Badalona tornarà a gaudir una temporada més de la segona categoria
nacional de futbol femení. Virtualment, el Seagull es va assegurar la
permanència a la liga Reto Iberdrola després de superar l’Sporting a
l’Estadi per 3 gols a 1 i la pròxima
jornada serà una realitat matemàtica si supera el Pozuelo de Alarcón a Madrid. Una fita memorable
que arriba amb la millor ratxa de
resultats de les ‘gavines’ aquesta
temporada.
La bona i dolça dinàmica del conjunt d’ Ana Junyent es va confirmar
contra el cuer de la classificació.
Tot i això, el matx no es va desenvolupar amb un triomf còmode
i plàcid, ja que les ‘gavines’ van
haver de remuntar el marcador en
un partit a remolc des del minut
23 després d’una diana en pròpia
porta de la central Queralt. I amb

aquest mínim desavantatge en contra del Seagull van marxar ambdós
conjunts a vestidors.
A la represa, les ‘gavines’ van fer un
pas endavant i les accions de perill
de les badalonines van acabar en
gol. Kuwahara va igualar el resultat
al primer minut del segon temps i
Nuria Garrote va capgirar el marcador uns minuts més tard. Ja al tram
final, Irina Uribe va sentenciar el
matx i els tres punts.
Amb aquesta victòria, el Seagull allarga la seva dolça dinàmica
fins als 9 punts de 9 possibles i es
manté en la sisena plaça amb 35
punts. La pròxima jornada, d’aquí
a dues setmanes, enfrontarà les
‘gavines’ al Pozuelo madrileny i la
victòria es traduiria en la salvació
matemàtica a Segona i encara amb
opcions d’ascens a Primera Divisió.

Foto: X.G
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Can Sant Joan
tremola amb la Llefià (1-1)
La fusta evita la sentència de la Lliga en la darrera acció del partit davant el San Juan

Foto: M.E.

A punt va estar la Unificació Llefià
de sentenciar la Lliga a Montcada
i Reixach. La fusta i el porter local
Yan Carlo Pérez ho van evitar. Els
vermells defensaven la primera posició de 2cat2 al Municipal de Can
Sant Joan. O dit d’una altra manera,
al camp del segon classificat, el San
Juan At. Montcada. Els vermells van
disputar un partit molt seriós i en un
escenari ple de gom a gom. El capità
Alexis ‘Monty’ va avançar els de Jordi
Souto amb un magistral xut de falta
directa que va emmudir l’afició local.
Pocs minuts més tard, Naya va tenir l’opció d’augmentar la diferència
però Yanca li va endevinar el llançament, ajustat al pal dret del porter.
Abans del descans, els locals van
igualar el matx en una acció aïllada
a l’interior de l’àrea.
El segon temps es va desenvolupar
pràcticament sense ocasions, més

enllà d’un mà a mà de Toni Casulleras que es va estavellar al pal. El punt
manté la Llefià líder, amb 6 punts de
marge respecte als montcadencs.
Diumenge a les 12h, el Turó visitarà
Badalona.
A Tercera Catalana, el Pujadas va
sorprendre el Lloreda amb un gol als
darrers minuts de partit (1-0) i perd
la segona posició de la taula a 3cat4.
El Young Talent va caure al camp del
líder, el Vilassar de Mar B (4-1) i el
Pere Gol va sumar un punt davant el
Vilassar de Dalt (2-2).
Més sorprenent va ser la derrota del
Pomar a casa davant l’Arrabal (0-2),
que l’allunya de la primera posició, a
5 punts de distància. El YT B va superar la Darna per la mínima (3-2) i el
Pere Gol B va caure a La Salut versus
l’ At. Piferrer (1-4).
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L’ Ademar opta per una salvació des de la línia de
6,75; Pere García debuta amb triomf a la Minguella
El Vilassar B frena la ratxa del Lloreda (1-1)
Un marge de tres victòries quan resten sis per
a la conclusió de la Lliga Regular és un motiu
de pes perquè a Maristes Ademar puguin començar a creure que la permanència a EBA és
quasi una realitat. La jornada del conjunt de
Lluís García va concloure d’allò més engrescadora. Els badalonins van superar l’Esparraguera (85-68) a base de triples (un total de
14) i van assegurar mitja salvació.
Els darrers cinc classificats van caure en un
cap de setmana rodó per als badalonins,
abans de visitar dissabte la pista de la UE
Quart (18:15h), tercer classificat i encara amb
opcions de Fase d’ascens a LEB Plata.
Per la seva banda, el Badalonès va concloure
un mes de febrer tràgic, amb la cinquena desfeta seguida a Saragossa davant l’Olivar (8877). Tot i que la permanència és una realitat,
els ‘dimonis’ acumulen una ratxa de derrotes
que no els hi ha permès lluitar per la segona posició i segueixen en la zona tranquil·la
de la classificació. Dissabte a La Plana davant el Salou (20h) buscaran trencar aquesta
dinàmica i començar el mes de març amb un

triomf.
Les sensacions a Copa Catalunya no són
gaire millors i tant Círcol com Sant Josep segueixen lluitant amb foc a la part baixa de la
taula. El Granollers, líder del grup, va suar de
valent davant el Cotonifici, en una cita de total
igualtat durant els 40 minuts. Un parcial de
0-5 favorable als d’Óscar Gallifa, mitjançant
un gran Roger Abelló, equilibrava el lluminós
(69-69) i abocava el duel al temps extraordinari fins que va aparèixer l’interior Carles
Homs, heroi local, amb una cistella guanyadora (71-69).
El Sant Gervasi, per la seva part, va sorprendre al Centre Parroquial tot abatent el Coalci
CB Sant Josep per 74-89 en un partit clau per
la salvació directa. Els blaus van tornar a fer
valer l’omnipresència de José Manuel Coego,
imperial a la pintura amb 30 punts, i l’anotació d’Arnau Miquel (17 punts) i d’Alex Martin
(14 punts) per enderrocar el mur badaloní per
segon cop aquest curs. L’escorta Quique Serra, autor de 20 punts, va ser el component
més destacat a les ordres de Carles Espona.

Foto: Minguella

La dita ‘entrenador nou, victòria segura’ es
va complir a Cabrera amb el debut de Pere
García a la banqueta de la Minguella (49-57).
Els blaus van liderar el marcador durant els
40 minuts i un parcial de 0-8 al darrer quart
va sentenciar el matx a favor dels badalonins.
La Cultura, en canvi, va caure a Mataró davant un poderós filial mataroní (102-59).
Llefià, a La Mina (62-91), i Círcol B a Viladecans (62-63) van sumar els triomfs bada-

lonins de Segona. La Minguella B va caure a
Caldes (53-45).
A Primera femenina, el Joventut va recuperar
sensacions davant el Tordera (67-45) i manté
un marge de dues victòries respecte a la tercera posició, mateixa distància amb el lideratge, custodiat pel Joventut Les Corts.
El Sant Andreu Natzaret va caure a Països versus Sant Fruitós (51-60). La reacció visitant al
darrer quart va tombar l’equip d’ Albert López.
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Èpica victòria
dels Badalona
Dracs a Madrid
(38-39)

Marc Garcia (UGE Badalona)
Sotscampió de Catalunya Sots
18 en els 400 metres llisos

Osos Rivas i Badalona Dracs van oferir un
auténtic espectacle de futbol americà, amb
victòria badalonina (38-39), després d’una
prórroga. Aquest triomf dona pràcticament
l’accés a les semifinals de la LNFA.
Oscar Calatayud va poder comptar amb la
seva darrera incorporació, el serbi Stefan
Borkovic. El nou jugador negre-i-plata va
ser a més, l’encarregat d’obrir el marcador,
en rebre una passada d’Anthony Gardner. El
quarterback nord-americà va fer un total de
6 passades de touchdown.

Bona actuació dels atletes de la Unió Gimnàstica i Esportiva en els Campionats de
Catalunya de Pista Coberta Sots 18 i en
la classificatòria dels campionats sots 14,
competicions celebrades a Sabadell, els
quals es disputaran aquest dissabte dia 7.
Marc Garcia va ser l’atleta més destacat,
amb un quart lloc en la prova dels 60 m ll.
(7 “20), i amb el sotscampionat de Catalunya en els 400 m ll., amb un temps final de
50 “76. Altres atletes que han destacat en
aquests campionats van ser: Abril Navarro,
amb la seva millor marca personal en els
60 m. ll. ,(8 “38), i Hugo Habas, 6è en els
800 m. ll. amb 2′ 01″68.
Pel que fa als Sots 14, un total de cinc atletes de la UGE Badalona (4 noies i 1 noi)
van obtenir la classificació per als Campionats de Catalunya, els quals es disputaran
aquest pròxim cap de setmana. Algunes i
alguns dels atletes badalonins van obtenir
les seves millors marques personals; Gael
Muñoz i Ylènia Monje en els 2000 m ll., Da-

niela Muñoz en els 1000 m ll., Júlia Alvarez,
Mario Ramírez, Neus Gallego, Daniela Moreno i Anna Pacheco, tots quatre en els 60
m ll., el mateix Mario Ramírez en els 600 m
ll, Sara Velázquez en el salt de llargada, i
Laura Anton en el triple salt.

La cursa per a
les malalties
minoritàries
recapta 3.500 €

Unes 700 persones van participar aquest passat diumenge en la IX Cursa Benèfica per a les
malalties minoritàries. El Passeig Marítim va
viure una jornada festiva, amb una recaptació
de 3.500 euros, els quals aniran destinats a
la Fundació Germans Trías, en la seva unitat
destinada a l’estudi i investigació de les diferents malalties que afecten un nombre mínim
de persones. Des de la plataforma Acció Badalona, organitzadora d’aquesta cursa, valoren
molt positivament l’edició d’enguany, destacant
la visibilitat d’aquests tipus de malalties, i dels
diferents projectes iniciats arran del seu estudi.
Des de la plataforma ja han anticipat la data de
la cursa del 2021, serà el 37 de febrer, una X
edició que coincidirà amb el Dia Mundial de les
Malalties Minoritàries.
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Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga
Àries (21/3 al 20/4)
Hi ha una bona connexió entre el que vols assolir i els
teus valors més íntims. Penses en algú del passat i és
possible que cerquis la manera de posar-t’hi en contacte.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
El futur et pot preocupar una mica i cerques la forma
de deixar-lo ben lligat. Amb Mercuri retrògrad a Casa
XI, una amistat, de qui fa temps no en saps res, pot
retornar.

Bessons (21/5 al 21/6)
Professionalment pots trobar-te que has de recórrer a
vells contactes per poder avançar o assolir algun objectiu. Et preocupa l’economia i pots establir un pla
d’estalvi.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Possible projecte en comú amb la parella, com ara
més compromís o la compra d’un habitatge. Establiment de bases d’una societat o col·laboració, per defensar la teva part.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Si et deuen diners i havies reclamat sense resultats, pots
tornar a provar-ho. Pors del passat, poden ressorgir. Assistir a algun tipus de teràpia pot resultar alliberador.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Algú es pot fer enrere amb el que t’havia promès. Cerca
d’altres opcions, ja que pot ser l’oportunitat per una opció millor. Si algú t’atrau, podries donar tu el primer pas.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Els trànsits marquen un final d’etapa en la relació de parella i això pot indicar canvis. Si tens fills, hi ha un tema
de conversa pendent que sembla que ja s’ha d’atendre.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Oportunitat al sector afectiu. Algú amb qui vas tenir una
relació, pot tornar amb el trànsit de Mercuri retrògrad.
Amb Mart a Casa III, t’expresses de forma més espontània.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Amb Mart per Casa II, els assumptes relatius a l’economia poden robar-te molt de temps i energia. Retorn
a les arrels o trobades familiars. Possible canvi de
residència.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Entre els missatges rebuts, pots trobar informació important connectada al passat però que és molt útil de cara
al futur. Et sents renovat i ningú pot parar el teu ímpetu.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Es poden donar unes despeses imprevistes o amb les
que ja no hi contaves. Pots mostrar interès a millorar la
teva dieta, sigui per salut o per conviccions personals.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Et pots mostrar més reservat i amb ganes d’expressar el
que sents de manera subtil, artística o poètica. El sector
de l’amistat s’activa i pots tenir l’agenda ben plena.
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