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Nou espai 
polivalent 
a Can Ruti
L’edifici, exclusivament 
destinat per a pacients 
Covid, tindrà 63 llits 
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La setmana vinent obrirà part del nou espai 
polivalent de l’Hospital Germans Trias i Pujol. 
El nou l’hospital satèl·lit a Can Ruti quedarà 
completament actiu durant la primera quin-
zena del mes de febrer, segons ha confirmat 
Salut aquesta setmana. L’edifici disposarà de 
dues plantes amb capacitat de 43 llits de crí-
tics polivalents i una tercera que representarà 
un augment de 20 llits de crítics estructurals. 
Els pacients Covid que fins ara s’atenien a 
les plantes de Can Ruti, que s’havien habi-
litat durant la pandèmia, seran traslladats al 
nou edifici. Des del centre sanitari esperen 
que amb l’obertura d’aquest edifici poliva-
lent puguin donar millor resposta al pic de 
malalts ingressats amb Covid i també tornar 
a recuperar, per altres malalties, els llits que 
es dediquen actualment a persones que pa-
teixen coronavirus. El director de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol, Antoni Dávalos, expli-
cava en una visita institucional, que un cop 
un dia s’acabi la pandèmia, Can Ruti podrà 
disposar de dues plantes que podran recon-
vertir per altres necessitats. Segons Dávalos, 
“ens agradaria que aquest espai quedes una 
part per malalts semicrítics”

Quin personal treballarà al nou edifici 
de Can Ruti? 
En una visita institucional, ara fa uns dies, el 
gerent de l’Àrea Metropolitana Nord de l’Ins-
titut Català de la Salut, Jordi Ara, ha explicat 
que el nou espai disposarà de tot el personal 
necessari “depenent del nombre de llits que 
haurem de tenir oberts”. Segons Ara, estem 
parlant de “diversos centenars” el personal 
necessari per a aquest nou edifici.  Els sin-

dicats, però, no ho veuen igual. Ja fa temps 
que van pronosticar que faltaria personal 
sanitari a les infraestructures noves, com la 
que s’inaugurarà a Can Ruti. Consideren que 
aquestes contractacions són els substituts 
anteriors que han passat a ser interins i en 
cap estariem parlant de constractacions no-
ves.  

Situació tensa als hospitals de Bada-
lona  
El cap de l’Àrea de Malalties Infeccioses de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalo-
na, Roger Paredes, va alertar fa uns dies a 
Catalunya Ràdio que Can Ruti està arribant 
al límit de la capacitat del centre i que, si no 
es redueixen les hospitalitzacions, hauran de 
començar a desprogramar serveis mèdics. 
El cap de l’Àrea de Malalties Infeccioses ha 
alertat hi haurà un augment important de 
casos, i també preveuen que d’ingressos al 
centre hospitalari. Tot i aquestes dades, Pa-
redes ha recordat que durant les darreres jor-
nades l’índex de rebrot ha començat a baixar 
una mica a Catalunya. Pel que fa a l’Hospital 
Municipal, aquest dimecres hi havia ingres-
sat una vintena d’ingressats positius i al Car-
me una quarantena. 

“Respecte” a les noves variants de co-
ronavirus  
El cap del servei de microbiologia de l’Hos-
pital Vall d’Hebron, Tomàs Pumarola, ha ex-
plicat a l’’Ara’ que al seu centre s’han detectat 
75 casos de la soca britànica, un 8% del 
total, i un al Germans Trias i Pujol de Badalo-
na, però espera que aviat sigui la variant més Arriben les noves variants de Coronavirus

El nou espai polivalent de 
Can Ruti començarà a 
funcionar la setmana vinent 

El nou edifici, de tres plantes, tindrà 63 
nous llits per a pacients Covid 

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com
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Interiors del nou espai polivalent hospitalari

LES DADES ACTUALS DE LA COVID-19 A BADALONA

• Índex de risc: 727.04 (Molt alt) 

• Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 7 dies:  

   902

• Taxa de reproducció de l’epidèmia ponderada setmanalment 

   (rho7): 0.95 (l’epidèmia creix si és superior a 1) 

• Pacients ingressats als hospitals de Badalona: 119

• Casos acumulats des de l’inici de la pandèmia a Badalona: 15.084  

• Defuncions des de l’inici de la pandàmia a Badalona: 366 

*Dades actualitzades a 26 de gener de 2021 

comuna, com ja ha passat a altres països. 
Per això, veu “adient” restringir l’entrada de 
ciutadans procedents de Gran Bretanya o Su-
dàfrica per evitar l’arribada de noves variants 
del coronavirus.Pumarola ha considerat que 
no s’ha de tenir “por” a les noves variants, 
però sí “respecte”, per detectar-les aviat, sa-
ber com funcionen i atacar-les. Cal veure si 
les actuals vacunes funcionen amb aquestes 
variants. Badalona supera els 15.000 posi-
tius “oficials” per Covid i 366 defuncions 
Aquest dimarts, 26 de gener, Badalona ha 
superat els 15.000 positius oficials des de 
l’inici de la pandèmia, segons ha publicat el 

Departament de Salut. En concret, la ciutat ha 
registrat 15.084 positius amb proves realit-
zades. Pel que fa a les defuncions, i segons 
les mateixes dades del Departament de Salut, 
ha arribat als 366 morts. Durant aquest ge-
ner, Badalona ja ha sumat una trentena de de-
funcions, sempre segons les dades oficials 
que aporta la Generalitat de Catalunya.   
 
Salut està posant una mitjana de 188 
vacunes al dia a Badalona 
4.769 persones han rebut la primera dosi de 
la vacuna contra la Covid-19 a Badalona, i 
457 la segona, segons dades del Departa-

Del 29/01 al 10/02/2021 Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com
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Més de 4.000 persones de la ciutat ja han rebut la vacuna anti Covid

Una trentena  d’escoles segueixen amb grups confinats a Badalona

ment de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
actualitzades aquest dimarts 26 de gener. 
Això representa, de mitjana, que unes 188 
persones estan rebent la vacuna des del 
passat 30 de desembre, primer dia que va 
vacunar-se a Badalona. D’aquestes vacunes, 
764 han estat administrades a persones que 
viuen en residencies, 280 ja han rebut la 
segona dosi, i 4.005 persones que treballen 
com a personal sanitari i que treballen també 
a residències, d’aquestes 177 han rebut la se-
gona dosi, amb dades d’aquest dimarts. Jus-
tament, durant els darrers dies ha sorgit una 
polèmica per unes declaracions d’una docto-
ra de l’Hospital Municipal on assegurava que 
no s’estava vacunant al personal de la neteja 
del centre. Des de Badalona Serveis Assis-
tencials (BSA), s’ha emès un comunicat on 
asseguren que BSA i Multiserveis Ndavant, 
proveïdor extern al qual pertany el personal 
de neteja que treballa als diferents centres de 
BSA ja tenen el circuit de col·laboració es-
tablert per activar el dispositiu de vacunació 
quan es disposi de les vacunes necessàries. 
Les entitats, reunides el dimecres 20 de ge-
ner, han volgut manifestar la seva voluntat 
de vacunar el màxim de personal possible 
apostant per una de les eines de prevenció 
més eficients en malalties contagioses com 
la COVID19. Segons el comunicat de BSA, ja 
s’han portat a terme els requeriments previs 
per poder vacunar quan es rebin les noves 
dosis, amb garanties de seguretat, els pro-
fessionals que voluntàriament i confiden-
cialment, vulguin rebre la vacuna, contra 
la Covid, sempre que no siguin persones a 
les quals no es recomana la vacunació com 
poden ser les persones que hagin presentat 
una reacció d’hipersensibilitat de tipus anafi-
làctic a una dosi prèvia de vacuna contra la 
COVID-19 o a algun dels seus components, 

o persones amb antecedents de reaccions 
al·lèrgiques greus, ja que els equips mèdics 
han de valorar la situació segons les condi-
cions de risc que presentin. Des de BSA, han 
explicat que aquest dimecres han seguit amb 
el calendari de vacunacions gràcies que van 
rebre 150 dosis de la vacuna de Pfizer.

Els grups confinats a centres educatius 
es dupliquen durant la segona setmana 
L’afectació de la covid-19 en els centres edu-

catius de Badalona ha duplicat en una setma-
na tant el nombre de grups com de persones 
que s’han hagut de confinar. Amb dades 
extretes del portal Traçacovid (activat des 
d’inici de curs pel departament de Salut), a la 
ciutat van tancar la segona setmana d’aquest 
trimestre amb un total de 83 grups confinats 
(distribuïts entre 32 centres), el que afecta un 
total d’unes 1.500 persones, entre alumnes 
i professionals. Aquestes xifres suposen 
que, en una setmana, l’augment del nombre 

de grups va ser força important. Algunes 
escoles, com els Salesians o l’Albéniz, van 
arribar a tenir fins a 7 o 8 grups confinats. 
Durant aquesta setmana, les xifres de grups 
confinats han anat disminuint, tot i que per 
exemple en centres com l’institut Pompeu 
Fabra encara tenien 137 alumnes confinats, 
de 5 grups. Pel que fa als centres, amb dades 
d’aquest dimecres 27 de gener, una trentena 
d’escoles i instituts de Badalona tenien grups 
confinats.  

Núm. 711Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com
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Si no hi ha sorpreses d’última hora, a les 
00.00 hores del pròxim divendres Catalunya 
inaugurarà la campanya electoral més inau-
dita, en ple estat d’alarma per la pandèmia i 
amb la data electoral en l’aire, a l’espera que 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) confirmi o no el 14F.
La setmana passada, el Govern va recaptar el 
suport majoritari de les forces parlamentàries 
catalanes, sense l’aval del PSC, per a ajornar 
les eleccions del 14 de febrer al 30 de maig, 
en veure “risc sanitari” si se celebren el mes 
que ve, prop del pic de pressió en les UCI.
Finalment, el TSJC ha decidit que els comicis 
se celebrarien aquest 14 de febrer.
Les opinions en torn a aquest dia són diver-
ses i el Govern ha adjuntat 3 informes sobre 

Mig centenar de persones es van manifestar 
el passat diumenge pel matí a Badalona en-
front d’una carpa informativa instal·lada per 
Vox. Allà van esbroncar a Ignacio Garriga, 
candidat d’aquesta formació per al 14F al 
crit de “fora feixistes dels nostres barris“.
Entre els manifestants es trobava l’actor, 
productor i activista polític Willy Toledo, 
qui ha confirmat la seva presència amb un 
missatge en les xarxes socials en el qual ha 
explicat la seva participació en la protesta 
per a fer front “als feixistes, els de paisà o 
els d’uniforme”.
Vox havia instal·lat una carpa electoral en la 
confluència de la Rambla amb el carrer de la 
Mar de Badalona, en la qual s’havia anun-
ciat que acudiria el candidat Ignacio Garriga. 
Abans de la seva arribada, un grup de mani-

el tema: un que alerta del risc per a la “salut” 
dels electors que vulguin anar a votar el 14F, 
un altre que qüestiona la “legitimitat” del re-
sultat si hi ha una baixa participació a causa 
del context de pandèmia i un tercer que sosté 
que el president en funcions, Pere Aragonès, 
sí que té competències per a ajornar els co-
micis al 30 de maig.
L’oposició catalana, per la seva part, lamen-
ta aquesta “atípica campanya” i es mostren 
pressionats pel poc marge per a imprimir 
cartells  enviar sobres electorals. La campan-
ya que començarà el 29 de gener, gairebé ín-
tegrament telemàtica, sense els habituals mí-
tings en amplis auditoris i amb una mínima 
presència al carrer, serà tan atípica com de-
cisiva per a decantar l’opinió dels indecisos.

festants que portaven pancartes amb lemes 
contra Vox han recorregut la Rambla mentre 
efectius dels Mossos acordonaven l’entorn.
Quan Garriga va arribar, va ser esbroncat 
pels manifestants. Per part seva, el candidat 
va agafar un megàfon amb el qual es va di-
rigir a tots els presents en la zona per a fer 
una breu intervenció en la qual va afirmar 
que “en cap lloc està escrit que Catalunya 
hagi de viure sense llibertat, que un ciutadà 
català pugui perdre els seus drets i les seves 
llibertats”.
Posteriorment, amb un missatge en les xar-
xes socials, el candidat va assenyalar que 
“aquests separatistes radicals no tenien per-
mís per a ser aquí”. També Santiago Abascal 
li ha fet arribar tot el seu suport a Garriga a 
través de les xarxes.

Parlament de Catalunya

El candidat de VOX

Compte enrere per a la 
campanya electoral del 14F

Protestes contra el candidat 
de Vox pel 14F a Badalona 

Badalona també és escenari de diferents mítings polítics

Ignacio Garriga es trobava fent un míting

Núm. 711
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Els partits defensen que aquest podria haver-se reobert molt abans

El Servei Bàsic d’Atenció Social del dis-
tricte 4 al carrer de la Mare de Déu de 
Lorda ha reobert les seves portes. Els 

Guanyem i ERC reivindiquen la reobertura del 
Servei Bàsic d’Atenció Social de Llefià

grups municipals de Guanyem Badalona 
en Comú i ERC han celebrat aquest fet i 
a l’hora reivindiquen que podria haver-se 

reobert molt abans. Aquest equips estan 
formats per professionals de les discipli-
nes del treball social i l’educació social i 
atenen a la població des de la proximitat 
del seu territori i per mitjà de recursos 
específics i del seu propi entorn comu-
nitari. Fa més de 10 anys que els equips 
bàsics de Serveis Socials de Llefià i La 
Salut comparteixen espai al Centre Cívic 
de La Salut. Aquesta convivència havia de 
ser provisional mentre es fessin obres a 
la Torre Mena, on tenia la seva seu l’equip 
de Llefià, però el 2011 el govern del Par-
tit Popular va decidir que els Serveis So-
cials  no tornessin  a la Torre Mena sense 
preveure una alternativa, segons les dues 
formacions.
Durant el mandat 2015-18, el govern mu-
nicipal en el qual va participar ERC-Avan-
cem, juntament amb Guanyem Badalona i 
ICV-EUiA, conscient d’aquesta problemà-
tica, va decidir que l’equip de Llefià es 
traslladés a un local municipal del carrer 
Mare de Déu de Lorda. Així, es van iniciar 

els tràmits per fer les obres i adequacions 
que havien de permetre atendre de forma 
digna a la ciutadania, usuària dels Ser-
veis Socials, del barri de Llefià.
La presidenta de Guanyem, Dolors Saba-
ter ha explicat que “Un servei tant essen-
cial com el SBAS no hauria de dependre 
de les disputes d’un partit o altre per 
accedir al poder. Podria haver estat obert 
a finals de 2018 i s’ha obert ara” afirma 
Sabater. Per la seva part, Anna Maria Lara 
Carmona, Presidenta del Grup Municipal 
d’ERC-Avancem manifesta que:  “Després 
de gairebé 10 anys els ciutadans i ciu-
tadanes del barri de Llefià han recuperat 
un servei d’atenció de Serveis Socials 
que mai n’hauria d’haver marxat. Recor-
dem que es tracta d’una zona de la ciutat  
amb un nivell alt de població en situació 
de vulnerabilitat i situació d’exclusió so-
cial, que requereix de l’atenció i segui-
ment continuats dels Serveis Socials. En 
aquest sentit era molt necessari que el 
servei s’ubiqués al barri”.

SBAS

Núm. 711
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El pla de xoc del PP contra les plantacions il·legals continua

El PP d’Albiol continua portant endavant 
el seu pla de xoc contra els cultius il·le-
gals de marihuana que proliferen al barri 
de Sant Roc i que serien els responsables, 

6 detinguts i 4 cultius de marihuana 
desmantellats a Sant Roc 

segons l‘alcalde, de la majoria de sobre-
càrregues elèctriques que provoquen els 
talls de llum a Badalona. Malgrat que el 
mateix Albiol va reconèixer que algunes 

de les instal·lacions de la ciutat estaven 
obsoletes, aquest continua posicionant 
els cultius de marihuana com a principal 
causa. 

Plantació desmantellada

Núm. 711

Per aquest motiu, fa dies que el govern lo-
cal, juntament amb la Local i els Mossos, 
està portant a terme nombroses actua-
cions al barri de Sant Roc i s’ha incremen-
tat la presència policial a la zona.
6 detinguts i 4 cultius desmantellats
La darrera actuació dels Mossos va ser la 
setmana passada, dimecres i dijous, quan 
els agents van detenir 6 persones i van 
desmantellar 4 cultius d’interior de mari-
huana. Hi van participar fins a 80 efectius 
de diverses unitats dels Mossos.
Tot i això, el veïnat continua demanant 
solucions als intermitents talls de llum 
que ja afecten a diversos barris de Ba-
dalona com el Centre o Sant Crist. Albiol 
ha anunciat que ja es troba en conversa-
cions amb Endesa per fer-se càrrec, però 
la situació no es troba tan controlada com 
sembla, ja que el passat 13 de gener un 
grup d’agents va ser agredit i traslladat a 
l’hospital quan van descobrir unes 200 
plantes de marihuana en un pis de l’Avin-
guda Alfons XIII. 

Ja podeu consultar de manera alternati-
va el lloc de votació a les properes elec-
cions al web de l’Institut Nacional d’Es-
tadística ( www.INE.es ) o bé trucant al 
telèfon de l’Oficina del Cens Electoral de 
l’Institut Nacional d’Estadística (901 101 
900). També us podeu informar sobre el 
lloc de votació i inscripció en el Cens 
Electoral al Servei d’Atenció al Ciutadà 
de l’Ajuntament de Badalona situat a 
l’edifici del Viver. Al següent enllaç, de 
l’Ajuntament, pots consultar el col·legi 
electoral i la mesa de cara a les elec-
cions, que en un principi, tindrien lloc 
el 14 de febrer, pendents de la resolució 
del TSJC.

Ja es pot 
consultar el 
cens electoral 

Estaria finançada per la Generalitat i pel fons europeu

La candidata al Parlament Susanna Segovia 
ha explicat des del barri de La Pau de Bada-
lona la proposta d’En Comú Podem per una 
nova Llei de Barris Verda. Aquesta llei esta-
ria destinada a col·lectius en risc d’exclusió 
i zones urbanes més degradades, però tam-
bé estaria pensada per a zones rurals en risc 
d’abandonament. En essència la proposta 
planteja millorar les condicions dels habi-
tatges per millorar-ne l’eficiència energètica 
i superar la pobresa energètica, connectar 
tots els barris amb el transport públic i ge-
nerar espais verds que actuïn com a petits 
pulmons i espais de trobada.
La regidora Aïda Llauradó creu que Bada-
lona és una de les ciutats que més es pot 
beneficiar d’aquesta nova llei: “Tots els ba-
rris que formen part de la Serra d’en Mena, 
també La Salut o Sant Antoni de Llefià, són 
barris que als anys 50 o 60 tenien molta im-
migració perquè es van construir habitatges 
nous molt ràpid”. Assegura que la degrada-
ció d’aquests barris està condicionada per 
la precarietat laboral, la qual provoca que, 

En Comú Podem proposa 
una nova Llei de Barris Verda 

de vegades, la única manera de sobreviure 
sigui delinquint. “La única manera de resol-
dre aquests problemes és que l’administra-
ció posi inversió i es faci una intervenció 
transversal: millora de la qualitat dels ba-

rris, millora de la situació d’inseguretat que 
pateix el veïnat, etc”.
Com a novetat d’enguany, aquesta nova llei 
estaria finançada per la Generalitat i també 
pel fons europeu.

Reunió de En Comú Podem i el veïnat de La Pau
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Les obres començaran aquest mateix any

Abans de dos mesos els ajuntaments de 
Badalona i Sant Adrià de Besòs signaran 
el conveni amb Endesa i Metrovacesa que 

S’enderrocarà el mur d’Eduard Maristany 
a l’alçada de les Tres Xemeneies

permetrà enderrocar el mur i ampliar fins 
als 20 metres d’amplada el carrer d’Eduard 
Maristany en el seu tram a tocar de les Tres 

Xemeneies. Les obres, amb un pressupost 
de 800.000 euros, començaran aquest ma-
teix any i estaran enllestides durant el pri-
mer semestre de l’any 2022.
L’actual mur que separa els terrenys de 
l’antiga central tèrmica de les Tres Xeme-
neies provoca un “coll d’ampolla” en deixar 
el vial del carrer d’Eduard Maristany amb 
una amplada de només 6 metres que com-
primeix el pas de vehicles i vianants. Les 
obres d’enderrocament de l’actual mur per-
metran que el nou vial disposi de 20 me-
tres d’amplada, amb espai per a vianants, 
ciclistes i vehicles, es renovi l’enllumenat, 
el clavegueram, l’asfalt i les voreres, la 
senyalització i s’hi posarà arbrat, amb una 
renovació integral d’un espai molt degradat 
durant anys.
Miguel Díaz, conseller del Front Marítim 
del Besòs, la UTE que gestiona el desenvo-
lupament dels terrenys propietats d’Endesa 
i Metrovacesa, ha destacat que “per a les 
empreses és una satisfacció poder formar 
part d’una millora tan evident per a l’interès 
general” i per això han arribat a l’acord amb 
els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià.

Els veïns i veïnes de Badalona comprome-
sos amb el reciclatge obtindran recompen-
ses cada vegada que reciclin les seves llau-
nes i ampolles de plàstic de begudes. Això 
és possible per l’acord de l’Ajuntament amb 
Reciclos, el primer Sistema de Devolució i 
Recompensa (SDR) de reciclatge a l’Estat 
espanyol, que ha estat desenvolupat per 
Ecoembes, l’organització ambiental sense 
ànim de lucre que coordina el reciclatge 
d’envasos a tot el país.
Badalona es converteix així en un dels pri-
mers municipis catalans que aposta per 
aquest sistema de reciclatge que incorpora 
la tecnologia mòbil a aquest hàbit, i, al seu 
torn, premia els ciutadans recicladors amb 
incentius que ajudin a millorar el seu entorn 
més proper.

Badalona 
se suma a 
Reciclos, 
d’Ecoembes

El mur del carrer Eduard Maristany
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La regidora de seguretat Irene González

Per això, els grups de l’oposició han decidit 
demanar la dimissió de la regidora amb una 
moció que va ser aprovada. També han la-
mentat que el govern local no hagi respost a 
les demandes dels grups.
Per la seva part, el govern ha deixat clar que 
Badalona no perdrà cap plaça d’agent de la 
Guàrdia Urbana i que la convocatòria s’ha 
suspès per l’actual situacióde COVID. 
El govern assegura que hi haurà convocatòria i 
que les places per jubilació seran substituïdes.

Els grups municipals de Guanyem, PSC, 
Junts, ERC i En Comú Podem van demanar 
al ple celebrat dilluns la dimissió de la regi-
dora Irene González. Badalona, diuen, pateix 
un augment evident de la inseguretat ciutada-
na: crema de contenidors, crema de vehicles, 
furts i okupacions que es produeixen gairebé 
a diari. 
A més, diuen que González hauria fet perdre 
una promoció de 26 noves places de la Guàr-
dia Urbana.

L’oposició demana la 
dimissió de la regidora de 
seguretat, Irene González 

El president del grup municipal David To-
rrents ha compartit a través de les xarxes 
socials l’encartellament que estan portant 
a terme des del partit polític de cara a les 
eleccions del proper 14F. La diputada al 
Parlament, Laura Borràs, també ha estat 
present aquests dies, ajudant als badalo-
nins i badalonines a enllestir la feina. Amb 
el hashtag #FemHoJunts, el grup convida 
a la gent a participar. “Suma’t fent-te afiliat 
o ajuda’ns el dia de les eleccions sent apo-
derat”.

JuntsxCat surt 
a penjar cartells 
per Badalona 

La seva relació neix d’un acord entre la plataforma DSI i l’Ajuntament
La plataforma Deixem de Ser Invisibles per 
fi ha vist recompensat tot el seu treball per 
aconseguir que part de l’entorn s’adapti a 
les persones amb capacitats diverses. Tot i 
que, en aquest cas, “aquesta bona noticia era 
necessària per a tota la ciutadania”, comenta 
a aquest mitjà la presidenta de DSI, la Rosa 
Bové. I és que en el darrer ple municipal de 
l’Ajuntament de Badalona, el passat dimarts 
26 de gener, es va aprovar la creació del 
primer Consell d’Accessibilitat Municipal. 
Aquest Consell neix de l’acord signat el 28 
d’octubre de 2020 entre l’alcalde Albiol i la 
Rosa Bové i la seva finalitat és, per una ban-
da, representar a totes les persones amb ca-
pacitats diverses i, per l’altra, que el col·lectiu 
pugui participar activament per eliminar pro-
blemes d’atenció i accessibilitat. En paraules 
de la regidora Florencia Badia: “Fer una Ba-
dalona més amable per ells/es”. 

La proposta prospera amb tots els 
grups municipals a favor
El Consell d’Accessibilitat Municipal ha 
comptat amb els vots a favor de tots els 

Aprovat el primer Consell 
d’Accessibilitat Municipal de Badalona

grups municipals de l’Ajuntament, però no 
han faltat alguns retrets entre els polítics. 
Torrents, de JuntsxCat, aprofitava la oca-
sió per desitjar que la creació del Consell 
prosperés de veritat i “que no passi com 
amb altres consells com el de Seguretat 
que es va aprovar l’any 2019 i encara no ha 
començat a caminar”. La regidora Nora San 
Sebastián també se sumava a aquest desig: 
“Demanem que aquesta creació tingui una 
voluntat política”.

DSI reclama que els carrers bici esti-
guin al centre de la calçada 
La presidenta de DSI, Rosa Bové, qualifica 
de “perillosos” els carrils bici de la ciutat, ja 
que alguns d’aquests passen per les voreres. 
“Degut al Covid i a la proliferació de patinets 
elèctrics i bicicletes, és un disparat”, comen-
ta la Rosa. “Proposem que aquest carril es-
tigui al centre de la calçada, com ja ho està 
a Barcelona. És una qüestió de protecció, es 
pot protegir amb pals de ferro”.

Nou carril bici travessant Badalona
Penjada de cartell de JxCat
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Els comerciants de Badalona 
volen fer dels divendres un altre dissabte 
Impulsen obrir també al migdia

Botigues del carrer del Mar

“Fem dels divendres un altre dissabte!”. 
Aquesta és la campanya que des d’avui 
posa en marxa la Federació d’Associacions 
de Comerç per convidar als establiments 
comercials a obrir les portes també al mig-
dia. Es pretén així fer front a les restriccions 
implantades els caps de setmana per la 
Generalitat que, per combatre l’expansió de 
la COVID-19, prohibeix l’obertura durant 
els dissabtes dels establiments comercials 
considerats no essencials. La Federació de 
Comerç ha detectat una afluència més gran 
de públic als eixos comercials locals durant 
els divendres atès que bona part de les boti-

gues han de tancar dissabte. Els comerciants 
consideren que aquesta tendència, o canvi 
de comportament dels clients, és una con-
seqüència del confinament municipal i també 
que el consumidor aposta pel comerç local 
i de proximitat. La Federació d’Associacions 
de Comerç de Badalona vol impulsar que els 
establiments obrin també en horari de mig-
dia durant els divendres “sense descuidar la 
seguretat de clients i els equips de treball, i 
controlant en la mesura del possible l’aglo-
meració de visitants” i amb l’objectiu, afe-
geix, “de promocionar l’oferta comercial, el 
servei de qualitat i l’atenció personalitzada”.

Tancament del camí

que aquest camí era transitable i obert per 
a tothom, encara que reconeixen que és 
privat. El particular va talar un gran arbre i 
ha instal·lat tanques per evitar el pas. 
Fonts municipals han explicat que estan 
fent servir totes les eines jurídiques per 
intentar tornar a obrir el camí, dins la 
legalitat. De moment s’ha obert un expe-
dient al particular i s’està treballant per 
comprovar la “servitud de pas” d’aquest 
camí.

L’Associació de veïns de Canyet ha de-
nunciat que un particular hagi tallat un 
camí de pas de la Serralada de Marina, 
des de fa gairebé un mes, molt utilitzat per 
passejants i ciclistes. En concret, el camí 
tallat travessa Can Mas, al costat de Can 
Dimoni i uneix el camí de Sant Jeroni. 
L’entitat veïnal ha demanat a l’Ajuntament 
i al Consorci de la Serralada de Marina la 
seva reobertura immediata. Els veïns i veï-
nes asseguren que feia més de trenta anys 

L’AV de Canyet denuncia el 
tancament d’un camí de pas 
per part d’un particular 

Del 29/01 al 10/02/2021
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Veritas llança el ‘Club Veritas’, un pas més 
en el seu compromís per fer accessible l’ali-
mentació ecològica a tothom i promoure els 
hàbits de vida saludables. El nou club, al 
qual s’accedeix registrant-se gratuïtament 
a través de l’app Veritas i de shop.veritas.
es, ofereix als clients multitud d’avantatges 
com a descomptes i contingut exclusiu so-
bre alimentació i cuina sana.
Aquest està sincronitzat tant amb el su-
permercat en línia com amb les botigues 
físiques per a adaptar-se a les necessitats 
i nous hàbits del consumidor. A través 
del sistema de registre, els clients podran 
accedir a tots els tiquets de compra sense 
necessitat de paper, una mesura que respon 
a l’objectiu de Veritas de reduir l’ús d’aquest 
material sempre que sigui possible. A més, 
el club inclou noves funcionalitats com la 
possibilitat de gestionar les llistes de la 
compra a través de l’app.

‘Club Veritas’, una 
nova plataforma 
per a fomentar 
l’alimentació 
ecològica, sana i 
sostenible 

L’empresa badalonina Badagres ha col·la-
borat aquest 2020 amb la Màgic BDN Run-
ning amb un donatiu extra de 500 euros a 
l’aportació recollida per l’esdeveniment a 
la lluita contra la Leucèmia. La cursa que 
és un dels esdeveniments esportius més 
emblemàtics de la ciutat de Badalona i que 
degut a la crisi sanitària de la COVID-19 
va haver d’adaptar-se i realitzar-se en un 
format híbrid que ha comptat amb una apli-

Badagres col·labora amb la Màgic 
BDN Running contra la Leucèmia a la 
Fundació Josep Carreras 

cació per a mòbil per sumar quilòmetres i 
una sèrie d’activitats exteriors en grups re-
duïts. Badagres ha volgut iniciar aquest any 
la col·laboració amb l’esdeveniment com a 
mostra de suport a les activitats de la ciutat 
que fan l’esforç per ser resilients en el con-
text de pandèmia. 
La Màgic BDN Running és, des de la seva 
primera edició el 2012, un memorial a l’at-
leta popular badaloní Luís Condon, que va 

Donatiu de 500€ de Badagres

morir a causa de la leucèmia fa 9 anys. Per 
això l’esdeveniment col·labora amb la Fun-
dació Josep Carreras contra la Leucèmia, 
i és aquest un dels punts més importants 
que la empresa badalonina ha valorat més 
a l’hora de sumar la seva col·laboració a 
l’esdeveniment: “Ara més que mai hem 
d’estar a prop de la gent de Badalona i de 
causes solidàries com la de la Cursa Màgic 
BDN Running, perquè participant en aquest 
esdeveniment fem Badalona” declara Joan 
Crisol, propietari de Badagres. 
Cal recordar que la seu de l’Institut de Re-
cerca Josep Carreras contra la Leucèmia 
està ubicada al Campus Can Ruti, sent el 
centre més gran d’Europa en la investigació 
d’aquesta malaltia. El donatiu extra que l’or-
ganització ha realitzat gràcies a Badagres 
s’ha aconseguit mitjançant l’acció solidària 
“L’hora imparable”. Durant una hora con-
creta que es va anunciar el passat 23 de 
desembre l’empresa badalonina va donar 
un euro per cada participant que va activar 
l’aplicació per fer activitat física, fos quina 
fos la distància que assolís. 

Núm. 711
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Ja s’ha reobert al públic la 
Biblioteca Pomar després de 
romandre tancada unes set-
manes a causa de les obres de 
millora del seu interior. L’ho-
rari de la Biblioteca Pomar és 
de dilluns a divendres, de 16 
a 20 hores. L’equipament torna 
a obrir amb tots els protocols 
sanitaris establerts i amb els 
mateixos serveis que estan 
oferint la resta de biblioteques 
de la Xarxa Municipal de Bi-

Reobre la Biblioteca 
Pomar després de 
les obres de millora  

L’obra serà la primera de l’any als teatres municipals de Badalona 
La nova temporada als teatres municipals 
de Badalona porta a escena un dels fets 
més colpidors de la història recent espan-
yola, el judici de La Manada. El dramaturg 
Jordi Casanovas va escriure l’obra “Jauría” 
a partir de les transcripcions del judici a 
La Manada. La peça teatral està construï-
da amb les declaracions que en van fer la 
víctima i els acusats i que van publicar els 
mitjans de comunicació. Es tracta d’una 
ficció documental que es basa en els fets 
que vana Pamplona durant les festes de San 
Fermín quan cinc homes, autoanomenats 
La Manada, van violar en grup una dona. La 
representació de Jauría obrirà l’any teatral a 
la ciutat. Serà aquest dissabte, dissabte 30 
de gener, a les 20h, al teatre Zorrilla. L’obra 
compta amb els actors i actrius Pablo Bé-
jar, Fran Cantos, Álex García, Maria Her-
vás, Franky Martin, Ignacio Mateos, Javier 
Mora, Raúl Prieto i Martiño Rivas.  

The Opera Locos arribarà el 5 de febrer 
El teatre Zorrilla acollirà divendres 5 de 

Dues pel·lícules presentades a la 
passada edició de FILMETS Badalo-
na Film Festival opten a guanyar un 
premi Goya en la gala que es cele-
brarà el proper 6 de març. Es tracta 
de ‘Paraíso’, de Mateo Cabeza, un 
curt documental de 20 minuts. A 
la passada edició de FILMETS va 
guanyar la Venus de Badalona a la 
millor producció d’Espanya i ‘Me-
tamorphosis’, de Carla Pereira i 
Juanfran Jacinto, un curt d’animació 
de 10 minuts. ‘Paraíso’ és un curt 
impactant rodat a l’habitació d’un 
hospital que explica la història d’un 
pare, Ahmed, que acompanya el seu 
fill petit, Taha, del Marroc a Espanya 
perquè li facin un trasplantament de 
ronyó. El curt mostra la incertesa de 
la situació, la por dels protagonis-
tes, l’esperança del que pot venir, 
però també l’alegria i els somriures 
quan la situació troba el final desi-
tjat. D’altra banda, ‘Metamorphosis’ 

Jordi Casanovas porta al Zorrilla 
el cas de La Manada   

Dos curtmetratges que es van 
presentar a  Filmets han estat 
nominats als premis Goya 2021  

febrer, a les 20h, l’espectacle musical “The 
Opera Locos”, una batalla d’egos plena 
d’òpera i molt d’humor amb la companyia 

és un curt d’animació de poc més de 
10 minuts dirigit i escrit per Carla 
Pereira i Juanfran Jacinto. La músi-
ca de la pel·lícula és d’Albert Mejías. 

Yllana. El muntatge, premi Max 2019 al 
millor espectacle musical, servirà per ce-
lebrar els 13 anys de la reinauguració del 

La pel·lícula mostra com una home 
de 30 anys continua convivint amb 
la seva mare en una relació del tot 
anòmala. 

L’obra arribarà aquest dissabte, a les 20h, al Zorrilla

Imatge de Paraíso de Mateo Cabeza 

L’equipament obre en horari de tarda, de 16h a 20h  

Kursaal. A “The Opera Locos” una peculiar 
troupe d’òpera, formada per cinc excèntrics 
cantants, es disposen a fer un recital amb 
un repertori dels compositors més grans 
del gènere. Al llarg de la representació es 
descobriran les passions ocultes i anhels 
de cadascun d’ells, el que crearà situacions 
absurdes i imprevisibles. Cinc cantants 
lírics són els protagonistes de “The Opera 
Locos”, un espectacle còmic operístic en 
què els grans èxits de l’òpera es fusionen 
amb altres estils musicals de la forma més 
original. Amb una singular posada en es-
cena i amb el sentit de la comèdia d’Yllana, 
“The Opera Locos” aconsegueix apropar 
l’òpera a tots els públics creant una expe-
riència nova i diferent i d’una manera fresca, 
inusual i divertida. La companyia Yllana, 
dirigida per David Ottone i Joe O’Curneen, 
arriba ara a Manresa - on ja va presentar 
“The Primitals”, “Brokers”, “Muuuu”, “Ga-
gFather”, “Chefs”, entre d’altres – després 
d’esgotar entrades durant tres mesos a Pa-
rís.  

Del 29/01 al 10/02/2021

blioteques de Badalona, és a 
dir: servei de préstec i retorn 
de documents; accés directe a 
les col·leccions; ús de les sa-
les de lectura i estudi i ús d’or-
dinadors amb accés a Internet. 
La sala infantil s’obre també 
amb accés limitat, segons 
aforament, i el retorn dels lli-
bres es farà també, com a les 
altres biblioteques, a través de 
la bústia de situada a l’exterior 
de la biblioteca.
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PRÈVIA LLIGA 22a Jornada Lliga ACB. Olímpic, dissabte 30 a les 18:00h

Ara és l’hora. O això esperem i desitgem 
tots que així sigui. El Joventut torna a tenir 
aquest dissabte a l’Olímpic la visita d’un nou 
rival assequible per poder sumar la victòria. 
El duel davant l’Urbas Fuenlabrada és òptim 
perquè la Penya comenci a resoldre amb 
urgència la dinàmica negativa de resultats i 
sensacions a la Lliga Endesa. És més qües-
tió d’intensitat, confiança i ritme que no pas 
de manca de talent. 
Pau Ribas tornarà a disputar un partit des-
prés de superar un mes i mig lesionat i és 
la millor notícia verd-i-negra. Shawn Daw-
son i Albert Ventura - el capità és més aviat 
dubte - no podran disputar el matx contra el 
conjunt madrileny.
Enfortir la defensa serà clau per poder supe-
rar el matx sense els patiments de les darre-

res jornades i deixar enrere la mitjana de 90 
punts en contra per partit, el gran maldecap 
verd-i-negra. 
L’Urbas Fuenlabrada arribarà a aquest partit 
després de superar el Herbalife Gran Ca-
naria a casa (102-81), deixant enrere una 
dinàmica negativa de tres derrotes segui-
des. Al partit de la primera volta ja van su-
perar la Penya al Fernando Martin tot i que 
els badalonins arrossegaven moltes baixes.
El base Melo Trimble és la gran referència 
ofensiva dels madrilenys, amb 18,8 punts 
de mitjana per partit i 3,9 assistències. A 
més a més, l’equip de Javier Juárez s’ha 
reforçat amb el pivot Josh Sharma, el base 
Jovan Novak i l’aler-pivot Kwan Cheatham,  
tres incorporacions del Fuenlabrada durant 
aquest mes de gener.

No més ensurts, si us plau

JOVENTUT BADALONA URBAS FUENLABRADA

Foto:  D.Grau /CJB
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CRÒNICA EUROCUP 

El Joventut segueix intractable a l’Eurocup. 
L’equip de Carles Duran va sumar  a l’Olím-
pic la tercera victòria europea de la segona 
fase Eurocup davant el Mónaco, en tres 
jornades disputades i té a tocar els quarts 
de final. 
El conjunt verd-i-negra va enfortir la seva 
defensa durant el primer quart però en atac 
també es va trobar amb una contundència 
defensiva semblant. Cap triple de sis in-
tents possibles però gran inici d’Ante Tomic 
al període inicial, amb quatre punts, dues 
assistències i quatre rebots (12-16). 
Amb el pivot croat a la banqueta, Simon 
Birgander va agafar les regnes sota cistella 
al segon temps i en un minut va capgirar el 

marcador amb cinc punts consecutius (17-
16). Neno i Brodziansky van augmentar la 
diferència a dotze punts abans del descans 
(35-23) però el Mónaco va aconseguir es-
curçar la diferència amb un parcial de 0-14 
(38-37). 
La represa va començar amb la mateixa 
igualtat dels quarts anteriors. La Penya 
sempre manava al marcador (45-40) però 
el conjunt del Principat, al límit físicament, 
responia ràpidament. Amb Neno, Vladi i To-
mic a pista el Joventut va recuperar el seu 
millor moment ofensiu i abans de conclou-
re el tercer quart va recuperar el seu millor 
avantatge (56-47). 
Als darrers deu minuts, el Joventut va man-

La Penya torna a exhibir el seu glamour a Europa 

Foto: Flash BDN

JOVENTUT BADALONA AS MÓNACO

79 72

Propera jornada

Resultats  darrera jornada Classificació

tenir aquesta intensitat i força i va confirmar 
la victòria i el lideratge en solitari al seu 

grup Eurocup. Gran actuació de Neno Dimi-
trijevic amb 22 punts.

El capità Ventura serà dubte davant l’Estudiantes | Foto:  D.Grau /CJB

  Equip  G P

 1 Real Madrid 17 1
 2  Barça 16 3
 3 Iberostar Tenerife 16 4
 4  TD Systems Baskonia 15 5
 5  San Pablo Burgos 14 6
 6  Valencia Basket 14 6
 7  Joventut Badalona 10 9
   8    BAXI Manresa 9 10
 9  Unicaja 9 11
 10  UCAM Murcia 8 9
11  Morabanc Andorra  8 10
12    Casademont ZGZ 7 12
13    Herbalife Granca  7 13
 14    Obradoiro 6 10
 15    Urbas Fuenlabrada           6            13
 16    Movistar Estudiantes       5           11
 17   Coosur Real Betis        5            15
18  Retabet Bilbao 4 16
19  Acunsa GBC                               4 16

 Estudiantes  - Joventut (ajornat)
 Valencia  83-61  Baskonia
 Acunsa GBC 68-110  Barça
 Tenerife  85-70  Manresa
  Real Madrid 86-79 Andorra 
     Real Betis 78-75  Unicaja 
 Bilbao  73-96 Zaragoza   
 UCAM  75-81 San Pablo
 Fuenlabrada  102-81  Gran Canaria

 Joventut -  Fuenlabrada
 Manresa  -  San Pablo Burgos
 Obradoiro-  Bilbao
 Baskonia -  Zaragoza
  Real Madrid - Gran Canaria 
     Andorra -  Tenerife 
 Unicaja  - Valencia Basket  
 Barça  - UCAM
 Acunsa GBC  - Estudiantes
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Foto: X.G

El calvari de Shawn Dawson
amb el tendó d’Aquil·les torna a aparèixer
Aquesta vegada, té una lesió a la cama dreta

L’aler del Club Joventut Badalona Shawn 
Dawson ha tornat a patir una lesió al tendó 
d’Aquil·les. Aquesta vegada al de la cama 
dreta. 
El jugador israelià verd-i-negre ja va patir 
una lesió semblant, però molt més greu, a 
la mateixa articulació però de la cama es-
querra. Més de 600 dies sense poder jugar 
i un autèntic malson que l’ha mantingut 
allunyat de la pista fins aquesta tempora-
da.
 La participació de Dawson en les darreres 
jornades ha estat força positiva i la seva 
progressió semblava ‘in crescendo’. 

Amb 27 anys, el jugador de la Penya no ha 
tingut una trajectòria gaire benèvola amb 
les lesions i ja ha hagut de superar dues 
ensopegades greus: un trencament del lli-
gament creuat anterior del seu genoll dret 
i , justament el mateix dia que tornava a 
aparèixer, patia un trencament del tendó 
d’Aquil·les de la mateixa cama. Aquesa 
setmana s’ha sotmès a proves per conèixer 
l’abast de la lesió i saber quantes jornades 
quedarà allunyat de la pista. 
El partit de dimarts davant el Mónaco i el 
d’aquest dissabte davant el Fuenlabrada 
no els jugarà.  

Foto: David Grau-CJB

les quatre derrotes consecutives de la Pen-
ya. La pitjor dinàmica de resultats aquesta 
temporada i que s’ha de solucionar tant sí 
com no a partir d’aquest dissabte amb la vi-
sita de l’Urbas Fuenlabrada a l’Olímpic. 
39 dies acumula el Joventut sense guanyar 
un partit a la Lliga Endesa i això, és massa 
temps. 
Ara com ara, els badalonins són sisens a la 
taula, amb un marge de dues victòries res-
pecte a l’onze classificat.

Quan va ser la darrera victòria del Joventut 
a la Lliga Endesa? És difícil de recordar, oi? 
El conjunt de Carles Duran ha de tornar a 
recuperar aquesta sensació i que els aficio-
nats no tornin a patir més amb el seu equip. 
El 23 de desembre va ser la darrera vegada 
que els verd-i-negres van sumar el triomf a 
l’ACB. Ho van fer contra l’UCAM Murcia i 
aquest va ser l’inici de la dinàmica negativa 
de resultats (103-94). Valencia, San Pablo 
Burgos, Gran Canaria i Gipuzkoa Basket són 

39 dies després...s’ha de 
tornar a guanyar a la Lliga
Els rivals s’apropen a la classificació
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Foto: CFB

El CF Badalona visitarà aquest diumenge 
(17:00 hores) la sempre difícil comarca 
del Segrià. El Lleida Esportiu va provocar 
la primera derrota dels escapulats a l’Estadi 
aquesta temporada i el conjunt de Mano-
lo González haurà de mantenir les bones 
sensacions de les darreres jornades si vol 
sumar punts al Camp d’Esports. 
L’equip de ‘Molo’ acumula tres victòries, un 
empat i una derrota com a local i no perd a 
casa des del 21 de novembre (2-3 contra 
la UE Cornellà). La solidesa defensiva que 
acumula l’equip de la terra ferma s’haurà de 
trencar per poder sumar els tres punts. El 
Lleida no ha encaixat cap gol als darrers dos 
partits com a local i l’Andorra el va superar 
al Prada de Moles per la mínima (1-0). 
Robert Simón, Chema Moreno i Néstor Al-

LLEIDA CF BADALONA

Tornar a treure les urpes al Camp d’Esports

14a Jornada. Camp d’Esports. 31 de gener a les 12hLA PREVIA: 

biach hauran d’oferir la seva millor versió 
ofensiva i efectivitat. Els nouvinguts Jairo 
Cárcaba i Toni Larrosa arriben per millorar 
aquests registres ofensius i la seva aporta-
ció en atac serà clau. Després del gran par-
tit de diumenge, Manolo González podria 
mantenir el mateix onze i plantejament que 
contra el Nàstic: Dorronsoro sota pals; Tole-
do i Goyo Medina, com a carrilers, Robusté, 
Moyano i Llerena en defensa; Galindo al 
mig del camp; Robert Simón i Musa per 
bandes; i Chema Moreno i  Néstor Albiach 
en atac. 

Cinc anys sense guanyar a Lleida
La temporada 2014- 2015 es va aconseguir 
el darrer triomf escapulat al Camp d’Es-
ports, amb un marcador de zero gols a dos, 

Foto: CFB

El Badalona va caure a l’Estadi davant el 
Nàstic amb una diana grana al darrer minut 
de partit i després d’una increïble actuació 
escapulada durant els 90 minuts. Els bada-
lonins van generar ocasions per avançar-
se però el líder va sumar els tres punts. 
El partit va començar amb el líder molt in-
tens en atac en només cinc minuts de matx.
Fran Carbia, Fran Miranda i Brugui van 
reflectir la força grana i justificar perquè el 
Nàstic és un líder molt sòlid. 
El Badalona no es va arronsar i ràpidament 
va reaccionar. Tres serveis de cantonada se-
guits i un mà a mà de Chema Moreno van ser 
les respostes escapulades. Un primer quart 
d’hora de partit sense treva. Els de Mano-
lo González van augmentar el seu domini al 
camp i arribades a porteria. Néstor Albiach, 
Robert Simón i un nou mà a mà de Chema 
Moreno van ser les ocasions escapulades. 
Esforç titànic del ‘Bada’ als primers 45 minuts. 
Cap comparativa va tenir la represa, 

BADALONA  -  GIMNÀSTIC

0 1

Injusta derrota contra el líder

amb més lluita i intensitat que ocasions 
i arribades en els minuts inicials. Si al 
quart d’hora inicial vam gaudir d’una pila 
d’aproximacions, cap ni una hi va haver 
al primer terç del segon temps. Simón va 
ser el primer a alertar la porteria defen-
sada per Suárez però el seu xut a boca 
de canó va marxar a la part exterior de la 
xarxa. Goyo Medina també ho va intentar 

en una jugada d’estratègia llunyana exe-
cutada per Albiach però la seva rematada 
de cap va marxar per damunt el travesser. 
Però quan l’empat semblava el marcador 
en què es tancaria el partit, Pedro Martin 
va condemnar els escapulats al darrer mi-
nut amb una rematada de cap al fons de la 
porteria i en la darrera acció del partit. Què 
injust.

Classificació

amb dianes de Marc Mas i Abraham. Des 
d’aquella temporada, s’acumulen tres derro-

tes i un empat: 3-0 (19/20) 0-0 (18/19), 2-0 
(17/18), 3-2 (16/17) i 2-0 (15/16).

  Equip PTS GF GC

 1. Nàstic 23            24         10 
 2. FC Andorra 19 13 10
 3. Barcelona B  19 14 12
 4. Lleida Esportiu 16 18 14
 5. Badalona 16 9 10
 6. CE L’Hospitalet 16 13 18
 7. UE Llagostera 14 6 8
 8. Cornellà 13 13 14
 9. Espanyol B 13 11 14
 10. Olot 11 12 19
 11. Prat 10 5 9

 Badalona 0 - Nàstic  1
 Espanyol B  - Andorra  (ajornat)
 Cornellà  -  Prat  (ajornat)
 Barcelona B 2 -   Olot 1
 Lleida Esportiu  3    -  L’Hospitalet  0
                                 Descansa: Llagostera

Resultats Jornada 13

Propera Jornada 

 Lleida - Badalona
 Prat  -  Barcelona B
 L’Hospitalet - Llagostera
 Olot -  Nàstic
 Andorra -  Cornellà
                               Descansa: Lleida Esportiu
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La manca de ritme condemna 
les ‘gavines’ a Tajonar (3-0)
Derrota del Seagull contra l’Osasuna a domicili

Foto: M.E

El retorn a la competició del Sea-
gull no va ser gaire dolç. Després 
de més de 40 dies sense jugar cap 
partit, les ‘gavines’ van patir una 
derrota a Tajonar contra l’Osasuna. 
Feia una setmana que les jugadores 
d’Ana Junyent havien tornat a l’ac-
tivitat i el conjunt navarrès acumu-
lava més ritme a les cames que les 
badalonines. El matx a la Ciutat Es-
portiva navarresa va començar amb 
l’equip local dominant la possessió 
de la pilota. Arribades a porteria 
però que sense clar perill.
Al primer temps, una aproxima-
ció de Nuria Garrote va ser de les 
arribades badalonines més clares. 
Després d’aconseguir anivellar el 
partit, es va produir la primera dia-
na local, obra de la davantera cata-
lana María González. Potent xut des 

de la frontal que no va poder aturar 
Aida sota pals. Abans del descans, 
però, nou gerro d’aigua freda amb 
el segon gol local, justament al mi-
nut 45.
A la represa, la reacció del Seagull 
no va arribar i, novament Sara Ca-
rrillo, va sentenciar el matx al minut 
51. Al tram final, l’equip de Junyent 
va intentar escurçar diferències 
però el gol no va arribar. 
Amb aquest derrota, les ‘gavines’ 
deixen enrere la tercera posició i 
descendeixen fins a la quarta. Tot 
i això, encara els hi resta un partit 
ajornat per disputar. Diumenge, a 
les 12:00 hores, l’Athletic Club B 
visita Badalona. Una nova final a 
superar si es vol seguir aspirant al 
grup capdavanter de la segona fase 
de la Reto Iberdrola.

Del 29/01 al 10/02/2021

C.E. SEAGULL

Reforços ofensius amb Jairo Cárcaba 
i Toni Larrosa; marxen Jordi Cano i Miguelón
Fede Bikoro arriba cedit fins a final de temporada

Foto: CFB

En poc menys d’una setmana, el CF 
Badalona ha anunciat dues altes i 
dues baixes. Jordi Cano va ser el 
primer adéu que es va anunciar. L’ex-
trem va arribar a un acord de des-
vinculació amb el conjunt escapulat. 
Cano només ha disputat quatre par-
tits aquesta temporada (dos com a 
titular) i diumenge va debutar amb 
el seu nou equip, el CE L’Hospitalet. 
Per la seva part, la baixa de Miguel 
Núñez ‘ Miguelón’ es va anunciar di-
lluns. També una desvinculació per 
petició del migcampista. 
Tot i aquesta darrera baixa, el Ba-
dalona volia reforçar la parcel·la 
ofensiva i en aquesta han arribat dos 
reforços: Jairo Cárcaba i Toni Larro-
sa.  Cárcaba, de 28 anys,  arriba a 
Badalona procedent del Coruxo des-
prés del seu periple al nord d’Espan-
ya, però ja coneix de sobres el grup 
3. Durant la temporada 18/19, va 
anotar 10 gols amb el Conquense, 

equip en què també hi havia el se-
gon entrenador Nacho Alfonso. Per 
la seva part, el badaloní Larrosa, de 
23 anys, s’ha desvinculat de l’Izarra, 
equip del qual formava part aquesta 
temporada des del mes de setembre. 
En terres navarreses, ha anotat 1 gol 
en 10 partits de lliga del grup 2.  
Es va formar al Bufalà abans de fer 
el salt al CF Badalona i va ser durant 
la seva etapa de cadet quan va fer un 
salt qualitatiu en les files escapula-
des. Posteriorment, va marxar a Sant 
Gabriel, Sant Andreu, i Bellvitge, per 
acabar recalant al Prat, club en què 
ha militat les darreres tres tempora-
des.
A més a més, aquest mateix dimarts, 
el Badalona anunciava la cessió del 
migcampista de 24 anys Fede Biko-
ro fins a final de temporada. Arriba 
procedent del Zaragoza i anterior-
ment va defensar la samarreta del 
CD Numancia.
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La nova Copa Catalunya: 
prova d’antígens 72h abans de cada partit 
i més de 2.000 euros de despesa

Foto: Arxiu

Donada la situació de les darreres 
restriccions actuals que afecten l’inici 
de les competicions organitzades per 
la Federació Catalana de Basquetbol 
(FCBQ), aquesta va convocar una reu-
nió amb els diferents conjunts femenins 
i masculins de la Copa Catalunya, on 
queden implicats dos equips masculins 
badalonins: CB Sant Josep i Bàsquet 
Círcol.
Més d’un 95% de clubs amb equips 
en aquesta categoria van participar en 
aquesta trobada organitzada amb l’ob-
jectiu d’analitzar la situació actual i fer 
una proposta de retorn a la competició 
el cap de setmana del 6 i 7 de març de 
2021.
CEB Girona, UE Mataró B i UE Montgat 
són els nous rivals dels badalonins a la 
primera fase, que finalitzarà el mes de 
maig. Les bases de la nova competició 
encara no s’han publicat  però, previsi-

blement, hi hauria una segona fase amb 
quarts de finals i una posterior Final A 
Quatre, tal com s’han desenvolupat les 
anteriors edicions.
La competició d’enguany tindrà el nom 
de Primera División Nacional i serà un 
‘a caixa o faixa’ per poder assolir l’as-
cens a Lliga EBA. Els jugadors s’hauran 
de sotmetre a prova d’antígens 72 hores 
abans de cada partit i la despesa - a 
càrrec de cada club- serà superior als 
2.000 euros, només durant la primera 
fase. Sant Adrià i Santa Coloma són 
alguns exemples dels clubs que han re-
butjat participar en aquesta competició 
i jugaran per un altre camí, sense cap 
ascens en joc.
La Federació Catalana de Basquetbol 
convocarà, properament, clubs i entitats 
amb equips de categoria Preferent per 
tal d’abordar també una altra proposta 
competitiva per aquests campionats.

POLIESPORTIU

El Campionat d’Espanya és el proper repte

L’atleta badalonina va debutar a 
la prova dels 400m (categoria 
sots18) a la pista coberta del 
Palau Sant Jordi i era la prime-
ra vegada que s’enfrontava en 
competició a aquesta distància. 
Des del tret de sortida, Zurita 

Laia Zurita, a 39 centèsimes 
de la mínima de l’Europeu

ja va començar a destacar i va 
finalitzar la prova en primera 
posició amb una espectacu-
lar marca de 56.89’’, a només 
39 centèsimes d’aconseguir 
la desitjada mínima per poder 
participar als propers Campio-

nats Europeus que es disputa-
ran aquest estiu a Rieti (Itàlia). 
Aquesta marca obtinguda als 
400m situa a la Laia en tercera 
posició al rànquing absolut ca-
talà i en primera posició de la 
seva categoria. A més en el ràn-
quing espanyol aconsegueix la 
novena posició i també encapça-
la la primera posició sots18. 
L’atleta de la UGE Badalona ha 
aconseguit ser dues vegades 
campiona d’Espanya de 300m de 
la categoria sots 16 i ha obtin-
gut el rècord de Catalunya i la 
segona millor marca de la his-
tòria espanyola d’aquesta prova. 
La propera setmana participarà 
al Campionat de Catalunya Ab-
solut i a principis de febrer com-
petirà al Campionat d’Espanya 
de Clubs (Copa de la Reina) amb 
l’Agrupació Atlètica de Catalun-
ya, on lluitarà per aconseguir 
l’esperada mínima europea.

El Lidertel Badalona Dracs dis-
putaran aquest diumenge (12:00 
hores) a Montigalà la primera 
jornada de la Serie A com a lo-
cal. Després d’ajornar-se el duel 
davant el Murcia Cobras, el Ma-
llorca Voltors serà el primer rival 
del conjunt d’Óscar Calatayud a 
Badalona. 
L’equip balear és el líder de la 

Conferència Est de la primera di-
visió de futbol americà, després 
de superar el Murcia Cobras i el 
Zaragoza Voltors en les dues pri-
meres jornades. 
Gran oportunitat que tenen els 
Dracs per poder sumar la primera 
victòria a casa i liderar la classi-
ficació. El matx serà a porta tan-
cada. 

Els Badalona Dracs 
debuten diumenge a 
Montigalà

Foto: Dracs

Foto: David Gallego / UGE Badalona



2323PUBLICITATDel 29/01 al 10/02/2021



membre de:
Edita: Enter Gestió Comunicativa, S.L Direcció: Ivan Rodríguez, direccio@gestiocomunicativa.com · Actualitat: Carles Carvajal · Maquetació: Manel 
Subirats · www.diaridebadalona.com · Redacció: redaccio@diaridebadalona.com 93 250 24 60 · Impressió: CRE-A Impresiones de Catalunya S.L. · Dipòsit
legal: B-39.671-2004. La publicació no es fa responsable de les opinions i els articles dels seus col·laboradors.


