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Somiar 
amb la copa
El Joventut disputa la Copa ACB amb un equip 
amb prou talent per poder ser la sorpresa

Foto: David Grau /CJB
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Aquest diumenge, Catalunya està cridada a 
votar per triar el Parlament català. Badalo-
na, com la resta de municipis, fa dies que 
treballa en un dispositiu especial per poder 
obrir els 45 col·legis electorals de la ciutat 
a les 9h del matí i poder constituir les 250 
meses previstes. A cada centre de votació 
s’ha previst una parella de policies fixes, 
gràcies a la col·laboració dels cossos de la 
Guàrdia Urbana de Badalona i els Mossos 
d’Esquadra. Des de l’Ajuntament, s’ha pre-
vist un protocol especial de neteja. De fet, 
el consistori ha avançat uns 30.000 euros, 
que després serà abonat per la Generali-
tat, per tal de desinfectar tots els col·legis 
electorals de la ciutat. Tots els centres de 

votació seran desafectats abans d’obrir el 
punt, també durant la jornada d’aquest diu-
menge i un cop acabi la jornada. De cara a 
dilluns, la majoria d’escoles de Badalona no 
faran classes perquè és el dia previst com a 
lliure elecció de cada centre, coincidint amb 
el Carnestoltes. El consistori espera poder 
obrir tots els centres amb normalitat, tot i 
l’allau de peticions que s’han rebut per no 
estar amb una mesa electoral. Al moment 
de tancar aquesta edició del Diari de Bada-
lona, l’Ajuntament havia acceptat 450 al·le-
gacions de ciutadans que no volien anar-hi. 
Justament, després d’uns dies de dubtes 
davant l’al·luvió de peticions de renúncia de 
membres designats per a les meses elec- S’ha previst diverses mesures especials per les eleccions d’aquest 14F

Durant els darrers dies s’han fet simulacres d’aquestes eleccions

torals, el Govern català ha assegurat que 
la jornada es desenvoluparà amb «norma-
litat», garanteix que votar serà «segur» i 
dóna per fet que hi haurà resultats aquella 
nit.

Així serà anar a votar: distància, mas-
caretes, mampares i EPI a les meses
Quan aquest diumenge entrem a un dels 
45 col·legis electorals de Badalona veurem 
ràpidament que la jornada serà diferent de la 
resta perquè, aquesta vegada, alguns ciuta-
dans canviaran el punt de votació habitual. 
A Badalona s’estrenarà el poliesportiu Joa-
quim Blume, a Sant Crist, per les persones 
que votaven a l’institut La Pineda i també 
serà desdoblat el col·legi Planas i Casals, 
a Bufalà, obrin l’escola Les Ciències. Un 
cop entrem al nostre punt de votació veu-

Dispositiu de seguretat i 
neteja a Badalona per les 
eleccions d’aquest 14F

El poliesportiu Joaquim Blume serà 
un dels col·legis electorals d’aquest 
diumenge

rem a terra marques per esponjar la filera 
i evitar aglomeracions, amb les entrades i 
sortides, també, definides i delimitades. Les 
cues, però, s’hauran de fer al carrer. Els tres 
membres de la mesa estan, aquesta vegada, 
més lluny, a més d’un metre i mig de distàn-
cia. I cadascun d’ells, a més, equipats amb 
un EPI. És a dir, que duen guants, ulleres, 
mascareta FFP2, pantalla facial i van vestits 
amb una bata. Això només serà així en unes 
hores determinades de la jornada. Això ha 
obligat a l’Ajuntament ha distribuït les me-
ses per deixar més distància. En el moment 
de mostrar la identificació, no hi haurà cap 
contacte, ni entre els membres de mesa i els 
electors, ni tampoc amb els documents. De 
fet, com a electors, haurem d’accedir al punt 
de votació amb mascareta que, només si és 
necessari, ens haurem d’enretirar per facili-
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tar que ens identifiquin. Als membres de les 
meses se’ls facilitarà un manual d’instruc-
cions general, on també s’explica com po-
sar-se i treure’s els equips correctament. La 
col·locació dels EPI, els equips de protecció 
integrals d’alta seguretat, està prevista que 
es comenci vint minuts abans, a les 18.40, 
i per torns, perquè sempre quedin almen-
ys dos membres de la mesa custodiant les 
urnes i perquè no s’interrompi el procés de 
votació. Cada local electoral tindrà un res-
ponsable Covid, que s’ocuparà de garantir 
els EPI per a les meses, controlar l’accés i 
vetllar que totes les superfícies de les tau-
les es desinfectin com a mínim cada dues 
hores.La mesura respon a advertències com 
la que han fet experts del món sanitari, que 
han alertat del risc de treure’s un equip EPI 
sense les precaucions apropiades.

Rècord d’al·legacions a Badalona 
per no formar part d’una mesa elec-
toral 
L’Ajuntament de Badalona ha acceptat 
fins aquest dimecres 450 al·legacions per 
no formar part d’una mesa electoral. Fins 
aquest mateix divendres les persones que 
així ho considerin poden presentar les 
al·legacions pertinents. Només s’estu-
diaran aquelles peticions que hagin estat 
notificades en un període d’un màxim de 
set dies abans de presentar l’al·legació. 
Aquesta xifra d’al·legacions accepta-
des (les presentades i rebutjades no es 
comptabilitzen) supera ja les de les elec-
cions de l’any 2017, quan va haver-hi 307 
renúncies. Tot i aquestes dades, l’Ajun-
tament ha garantit l’obertura de les 250 
meses que s’ha previst a Badalona.

LES DADES DEL 14F 
A BADALONA:

FRANGES HORÀRIES DE 
LES ELECCIONS

• 155.353 electors estan 

   cridats a votar a Badalona

• 45 col·legis electorals 

   s’obriran a la ciutat

• 250 meses electorals

• Els col·legis electorals 

   obriran de 9h a 20h

• 9h a 12h, col·lectius de risc

• 12h a 19h, població en 

   general

• 19h a 20h, persones 

   confinades 
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El menor de 14 anys que va resultar ferit de 
gravetat el passat diumenge durant una baralla 
entre adolescentes ha mort aquesta matinada, 
a les 5h. El noi es trobava ingressat a Can Ruti 

La Junta Electoral Provincial de Barcelona 
ha rebutjat el recurs d’ERC contra la pre-
sentació de la Unitat Omega de la Guàr-
dia Urbana de Badalona, però ha acceptat 
el de Guanyem per la mateixa qüestió. 
Ambdós grups consideren que l’acte de 
presentación del dilluns 1 de febrer tenia 
caràcter electoral atesa la campanya per 
les autonòmiques del 14-F. Malgrat això,, 
la Junta Electoral ha contestat als republi-
cans que la presentació no interferia als 
comicis atès el seu caràcter local, i no ha 
acceptat a tràmit el recurs. En canvi, el de 
Guanyem sí l’ha acceptat i l’ha traslladat a 
l’Ajuntament perquè presenti al·legacions.
El recurs d’ERC adduïa com a argument 
l’article 50.3 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General (Loreg), que diu que du-

des del diumenge, però la gravetat de l’apun-
yalament ha fet que aquest hagi perdut la vida.
L’Institut Isaac Albéniz ha lamentat la mort del 
menor, alumne del centre, a través d’un comu-

Carrer Torrent d’en Grau, a Montigalà, on es va produir l’agressió

La nova Unitat Omega

La nova Unitat Omega

Mor el menor apunyalat durant una 
baralla el diumenge passat 

La Junta Electoral rebutja el recurs d’ERC 
contra la presentació de la Unitat Omega 

L’institut Albéniz lamenta la mort d’aquest menor, alumne del centre

Aquesta, però, accepta el de Guanyem Badalona

La crema de contenidors a Badalona ja és 
una notícia més que rutinària: aquests no 
paren. Els darrer episodi de contenidors 
cremats va tenir lloc aquest mateix dilluns, 
8 de febrer, al barri de La Morera. La Po-
licia va haver de tallar el trànsit davant el 
risc que el foc afectés els vehicles esta-
cionats.
El regidor socialista Christian Carneado 
va aprofitar l’ocasió per qüestionar a les 
xarxes la utilitat de la nova guàrdia Ome-
ga d’Albiol que va entrar en funcionament 
aquest mateix mes, el dilluns 1 de febrer. 
Els Omega formen una unitat policial d’in-
tervenció immediata, segons el govern del 
PP, amb l’objectiu de combatre la delin-
qüència i la inseguretat a Badalona. 
La crema de contenidors suposa un revés, 
llavors, per aquesta secció policial de la 
ciutat que, de moment, no està aconse-
guint frenar actes vandàlics com la crema 
de contenidors o que no va poder evitar 
la mort del menor de 14 anys apunyalat el 
diumenge a Montigalà.
Carneado també posava de relleu la im-
portància de comptar amb més agents de 
la Guàrdia Urbana, fet que ara no serà pos-
sible perquè “el govern d’Albiol ha perdut 
una promoció sencera”.

  L’índex de 
rebrot continua 
molt alt a 
Badalona: 530 
punts  nicat i ha informat que demà, dimarts 10 de 

febrer a les 12h, se celebrarà un minut de si-
lenci i s’interromprà l’activitat escolar en honor 
al jove. El centre també ha rebutjat els actes de 
violència que han provocat aquesta tragèdia.

Discussió entre menors
Els fets van tenir lloc el passat diumenge, 7 
de febrer, sobre les 11.00h del matí al carrer 
Torrent d’en Grau, enmig d’una discussió entre 
menors en la qual “es va arribar a les mans”, 
segons fonts policials, i un d’ells va apunyalar 
a la víctima.
Els Mossos d’Esquadra de la unitat d’investi-
gació de Badalona ara investiguen les circum-
stàncies de la mort i la possible implicació 
d’aquest  altre menor en els fets.

rant el període de campanya “queda prohi-
bit fer qualsevol acte d’inauguració d’obres 
o serveis públics o projectes d’aquests”.
El recurs de Guanyem Badalona es refe-
ria també a aquest article però, a més, hi 
afegia els 50.1 i 50.2. El primer estableix 
que a partir de la data de la convocatòria 
d’un procés electoral els poders públics 
no podran fer una campanya de foment 
de la participació dels electors en la vo-
tació. El segon prohibeix “organitzar o fi-
nançar, directament o indirecta, actes que 
continguin al·lusions a les realitzacions o 
als assoliments obtinguts, o que utilitzin 
imatges o expressions coincidents o simi-
lars a les utilitzades en les seves pròpies 
campanyes per alguna de les entitats polí-
tiques concurrents a les eleccions”.

Albiol ha tret importància al recurs de 
Guanyem i ERC davant la Junta Electoral 
i ha recordat que les dues forces sempre 
s’han oposat a aquesta unitat policial.
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Oriol Mitjà demana 
que els positius no 
vagin a votar 

L’Ajuntament de Badalona ha ac-
ceptat fins aquest divendres 5 de 
febrer 370 al·legacions per no for-
mar part d’una mesa electoral du-
rant les eleccions al Parlament de 
Catalunya del pròxim 14 de febrer. 
Fins al divendres 12 les persones 
que així ho considerin poden pre-
sentar les al·legacions pertinents. 
Només s’estudiaran aquelles peti-
cions que hagin estat notificades 

L’expert ho ha dit en una entrevista 
en RAC1 on ha recordat que ell ja 
“va alertar sobre el risc de celebrar 
les eleccions el 14 de febrer”.
“Els membres de la taula estan 
desprotegits perquè no saben quan 
anirà a votar un positiu”, ha indicat 
Mitjà. Des del Govern s’ha recoma-
nat als positius que vagin a votar 
entre les 19 h i les 20 h, però es 
tracta de només una recomanació, 
ja que no se’ls pot obligar a votar 

en un període d’un màxim de set 
dies abans de presentar l’al·lega-
ció.  Aquesta xifra d’al·legacions 
acceptades (les presentades i 
rebutjades no es comptabilitzen) 
supera ja les de les eleccions de 
l’any 2017, quan va haver-hi 307 
renúncies. Les persones que han 
de  formar part de les meses elec-
torals van ser seleccionades mit-
jançant un sorteig que es va fer el 

durant aquesta franja horària.
Encara que els membres de les 
meses electorals es protegiran amb 
un EPI (Equip de Protecció Indivi-
dual) entre les 19 h i les 20 h, Mitjà 
ha explicat que no deixa de ser un 
risc ja que quan es treguin aquests 
equips de protecció els membres 
de les taules podrien, per exemple, 
tocar-se la cara i infectar-se.
A més, l’epidemiòleg Oriol Mitjà ha 
presentat un escrit a la Junta Elec-

passat 21 de gener. En aquest sor-
teig es van escollir un president i 
dos vocals per mesa i dues perso-
nes suplents per cadascuna de les 
persones seleccionades. A mesura 
que hi ha renúncies que s’accep-
ten, es fan noves notificacions per 
cobrir les baixes. En aquest sentit, 
el mateix sorteig ja contempla la 
possibilitat de tenir reserves.
L’Ajuntament de Badalona ha 
anunciat que no preveu fer un nou 
sorteig en cap cas, ja que aquesta 
és una competència de la Junta 
Electoral de Zona (JEZ). A més, 
per poder preparar possibles esce-
naris que no són de competència 
municipal, l’Ajuntament ha fet una 
consulta a la JEZ sobre la possibi-
litat que altres persones presents 
en els punts de votació puguin 
formar les meses en cas que sigui 
necessari.

Des del passat dilluns, 8 de fe-
brer, han començat a relaxar-se 
les mesures implantades des de 
ja fa un mes per reduir el rebrot 
de Covid entre la ciutadania. A 
Catalunya, les notícies semblen 
ser bones, ja que les UCIs dels 
hospitals estan experimentant 
aquests darrers dies una baixada 
de pacients crítics. Tot i això, el 
risc de rebrot a Badalona conti-
nua sent molt alt i aquest arriba 

als 530 punts. Tot i això, l’Rt , 
la velocitat de contagi, ha baixat 
perquè aquest ja baixa de l’1 i 
marca 0,84. De fet, durant els 
darrers set dies s’han detectat un 
total de 662 positius a Badalona 
i 1456 en els darrers 14 dies. 
El ritme de vacunació, per altra 
banda, continua sent lent; de fet, 
només 3.840 persones han rebut 
la segona dosi de la vacuna a la 
ciutat.  

L’índex de rebrot 
continua molt alt a 
Badalona: 530 punts  

Foto: Arxiu
Foto: Arxiu

L’epidemiòleg Oriol Mitjà

toral Central en el qual demana que 
“es faciliti el vot per correu a les 
persones infectades per covid-19 
però no se’ls permeti votar pre-
sencialment en el col·legi electoral 
el 14-F”. Mitjà defensa la petició 
amb arguments com per exemple 
que als Estats Units es van infectar 
membres de taula en les eleccions, 
o bé que el dret a la vida i la inte-
gritat física “es posaria en risc de 
manera evident”.
En aquest context, Mitjà opina que 
la “vulneració” del dret de sufragi 
actiu és “adequada” per a salva-
guardar el dret global de la salut 
pública. També recorda que el ju-
liol passat va haver-hi comicis a 
Galícia i el País Basc i els infectats 
de covid “no van poder votar en el 
col·legi electoral”.

Gairebé 400 al·legacions 
per no formar part d’una mesa 
electoral a Badalona 

Tres de cada quatre espanyols (75%) evi-
ten utilitzar el transport públic per a reduir 
les probabilitats de contagiar-se pel Co-
vid-19, la qual cosa suposa un increment 
de 33 punts percentuals respecte al mes 
d’abril, segons dades de l’informe ‘Shifting 
gears: Covid-19 and the fast-*changing 
automotivi consumer’ (Canviant marxes: el 
Covid-19 i el ràpid canvi del consumidor 
d’automòbils) elaborat per la consultora 
Capgemini.
En aquest sentit, un 86% dels enquestats 
opina que l’opció de transport més segura 
és el vehicle propi, per la qual cosa quatre 
de cada deu (43%) estaven considerant 
comprar un cotxe el mes de novembre 
(data en la qual es va realitzar l’enquesta), 
en comparació amb el 36% d’abril.
Aquesta tendència està impulsada pels 
consumidors menors de 35 anys, dels 
quals un 54% a Espanya planeja com-
prar-se un automòbil, enfront d’un 48% a 
l’abril. En gran part això es deu a joves que 
planegen adquirir el seu primer vehicle, 
explica Capgemini.

El 75% de la 
població evita usar 
el transport públic 
pel Covid-19 Amb capacitat per a 55 passatgers, compta amb un radi de gir de 16m

L’operador de transport públic català 
TUSGSAL ha començat una sèrie de pro-
ves a Barcelona amb el model 100% elèc-
tric de 8,7 metres de BYD. En concret, les 
proves intensives es realitzen a Badalona 
i els resultats que s’estan obtenint reflec-

Badalona posa a prova eBus, 
l’autobús 100% elèctric de BYD 

teixen una gran maniobrabilitat en entorn 
urbà i una autonomia de 200 km.
El model de pis baix i 8,7 metres de BYD 
és el més petit de la gamma eBus d’auto-
busos 100% elèctrics. Amb capacitat per 
a 55 passatgers, compta amb un radi de 

Model eBus 100% elèctric

gir de 16 metres.
Les proves de eBus de 8,7 metres arriben 
després de la implantació amb èxit de vuit 
eBus de BYD de 12 metres, que van ser 
lliurats a principis de 2019 i ja estan en 
servei amb TUSGSAL. La flota de 12 me-
tres opera sota un patró intensiu de doble 
torn de 16 hores per dia.

Autobusos d’hidrogen
Iberdrola va anunciar durant el mes de 
desembre passat que subministraria hi-
drogen verd a la flota d’autobusos de 
Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) en 2021. Per això, la companyia 
construirà i explotarà una planta hidroge-
nera en una parcel·la del polígon indus-
trial de la Zona Franca de 5.000 metres 
quadrats, arrendada al Consorci de la 
Zona Franca. Els autobusos de TMB fa-
ran ús d’aquesta tecnologia i, potencial-
ment, altres flotes i indústries del polígon 
adoptaran l’hidrogen verd com a solució 
energètica. El contracte d’aquest servei es 
prolongarà deu anys.

Núm. 712 Del 11/02 al 24/02/2021
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Aquest dimarts al matí ha quedat desallotjat 
per ordre judicial el solar ocupat il·legalment 
al barri del Gorg de Badalona. L’Ajuntament 
havia sol·licitat aquest desallotjament al ju-
tjat per finalitzar les obres d’enderrocament 
de la nau incendiada el passat mes de des-
embre, que preveia la construcció d’un mur 
delimitador de la finca, i per motius sanita-
ris, ja que amb les restriccions actuals per la 
Covid-19 no s’estaven complint les mesu-
res establertes. Finalment, el Jutjat Conten-
ciós Administratiu número 4 de Barcelona 
va enviar la interlocutòria dijous passat a 
l’Ajuntament i donava de termini aquesta 
setmana per portar a terme l’actuació.
Dimecres, el cos dels Mossos d’Esquadra, 
amb el suport de la Guàrdia Urbana de Ba-

El desallotjament del solar de la nau del 
Gorg ha sorprès als comuns de Badalo-
na. Així ho ha comunicat la presidenta del 
grup municipal, Aïda Llauradó: “Sabíem 

dalona, han portat a terme el desallotjament. 
Posteriorment s’han iniciat els treballs per 
a la construcció del mur delimitador de la 
finca, que es preveu que estigui finalitzat al 
llarg d’aquesta setmana.
Segons els informes de Serveis Socials, en-
tre 8 i 10 persones estaven ocupant el solar 
que ha estat desallotjat. En una reunió man-
tinguda entre l’Ajuntament i representants 
dels mateixos el passat divendres dia 29 de 
gener, els tècnics municipals van tornar a 
oferir allotjament i manutenció provisional 
per a tots ells, opció que va tornar a ser re-
butjada. El departament de Serveis Socials 
també ha estat present durant el desallotja-
ment per atendre les persones que ocupa-
ven el solar.

que l’Ajuntament havia demanat una ordre 
judicial pel desallotjament, però esperàvem 
que aquest s’hagués fet de manera acorda-
da”. Un desallotjament inesperat, segons 
Llauradó, que no s’esperaven ni dimarts ni 
d’aquesta manera. 
Precisament és el partit d’En Comú Podem 
el que està fent de mediador entre l’admi-
nistració i les persones afectades per l’in-
cendi. “Fa dies que estem acordant mesu-
res i ajudant en allargar l’allotjament dels 
afectats, recuperar la seva documentació i 
fer un acompanyament social i econòmic”, 
comunica Llauradó. La presidenta del grup 
municipal també ha informat que es troba 
en conversacions amb el Ministeri d’Im-
migració per continuar trobant solucions i 
demana a l’alcalde que segueixi treballant 
pel mateix objectiu.

El solar ocupat de la nau del Gorg que va cremar

La presidenta del grup municipal, Aïda Llauradó

Desallotjat el solar ocupat al 
barri del Gorg per ordre judicial 

En Comú Podem mèdia entre 
els afectats per l’incendi de la 
nau del Gorg i l’Ajuntament 

Serveis Socials, present en el desallotjament per atendre les persones que ocupaven el solar

JUNTSXCAT REOBRE EL SEU LOCAL DE CAMPANYA AL CARRER 
DEL MAR , NÚMERO 26 DE BADALONA.

FOTONOTÍCIA

Local JuntsxCat

Núm. 712 Del 11/02 al 24/02/2021
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El Laboratori d’Enginyeria Marítima 
de la Universitat Politècnica de Ca-
talunya (LIM-UPC) està reproduint 
l’impacte del temporal Gloria al 
Pont del Petroli de Badalona per 
identificar per què es va trencar 
ara fa un any. Ho fa a través d’un 
simulador d’onades i de dues ma-
quetes. L’objectiu és saber quins 
elements van provocar la ruptura, 
per evitar que el futur pont torni a 
quedar escapçat quan hi hagi nous 
temporals. 
Per aquest motiu, el simulador té 
en compte també paràmetres com 
l’augment del nivell del mar i l’es-
calfor de l’aigua a causa del can-
vi climàtic. “Volem recuperar un 
espai molt estimat pels veïns de 
Badalona, però volem fer-ho amb 
màximes garanties”, ha apuntat Proves de medició del Pont del Petroli

La UPC reprodueix 
l’impacte del Gloria al 
Pont del Petroli
La inversió prevista és d’1,5 M€

L’AMB va elaborar una campanya batimè-
trica de les platges del Besòs el passat 
mes de maig del 2020. Ara, s’han publicat 
en obert els resultats i aquest coneixement 
s’integrarà al Pla d’estabilització de les 
platges i servirà com a base dels estudis 
previs del litoral metropolità nord, que 
es presentaran entre el febrer i el març 
d’aquest any. 
Concretament, el litoral de Badalona asso-
leix profunditats més grans a menys dis-
tància: 20 metres de fondària a 300 metres 
de l’espigó del Port de Badalona.
D’altra banda, a Montgat el fons marí és 
més suau i la rampa submergida és menys 
inclinada, però parteix de nivells més pro-
funds a primera línia de la costa. Té una 
fondària de 10 metres a una distància de 
500 metres, mesurada des de la línia de 
la costa.

La platja de 
Badalona té 
pendents molt 
més pronunciades 
que les del Delta 
del Llobregat 

l’alcalde Xavier Garcia Albiol, que va visi-
tar el passat dijous l’UPC. 
A les instal·lacions del LIM-UPC de Bar-
celona, s’hi ha recreat el Pont del Petroli 
amb dues maquetes: una escala 1:100 i 
una segona a 1:10. La intenció és poder 
analitzar la màxima varietat de paràmetres 
possibles per esclarir de quina manera 
les onades del Gloria van trencar l’estruc-
tura. En totes dues maquetes es treballa 
amb simuladors d’onades. 
Un cop acabi l’estudi que tot just ha co-
mençat fa unes setmanes, els investiga-
dors entregaran les conclusions a l’Ajun-
tament amb una primera proposta de com 
haurà de ser el futur pont, el qual també 
s’avaluarà al simulador d’onades. Sán-
chez assegura que es pot tornar a aixecar 
una estructura similar a la dels darrers 
55 anys, però adverteix que serà indis-
pensable invertir en el manteniment per 
salvaguardar-la de danys futurs.La inten-
ció de l’Ajuntament de Badalona és poder 
aixecar el pont nou a finals del 2022 o 
durant el 2023 a tot estirar. 
La inversió prevista és d’1,5 MEUR. 
D’aquests, 70.000 euros es destinen als 
estudis i la redacció del projecte, els 
quals haurien d’estar enllestits el proper 
estiu. Posteriorment, tant l’estat espanyol 
com la Generalitat hauran de donar el seu 
vistiplau al projecte.

Dóna suport a Can Ruti amb el subministrament de material per a les noves dependències 

PFB Serveis Funeraris ha col·laborat en l’am-
pliació de  l’hospital Germans Trias i Pujol, 
el qual té l’objectiu d’augmentar la capacitat 
assistencial de llits de crítics del centre. En 
aquest sentit, la companyia badalonina ha 
subministrat part del material necessari per 

PFB Serveis Funeraris col·labora amb l’ampliació 
de l’hospital de Can Ruti 

a la renovació del dipòsit de cadàvers que 
s’ubica en aquestes noves dependències 
hospitalàries.
En el context de la greu situació provocada 
per la pandèmia, que ha impactat de ple en 
el sistema hospitalari, la directora general de 

Tanatori PFB

PFB Serveis Funeraris, Ana Gassió afirma 
que “les empreses funeràries, com a part 
de la cadena sanitària, som molt cons-
cients de l’esforç sobrehumà que està fent 
a diari tot el personal dels hospitals. Per 
això, poder contribuir d’alguna manera a 

ajudar aquest col·lectiu que ens és tan proper, 
és una prioritat per a nosaltres, més encara en 
aquests moments d’emergència”. Per la seva 
banda, Marc Jaumà, director de Serveis Gene-
rals de l’hospital Germans Trias i Pujol, consi-
dera que “la col·laboració entre les dues insti-
tucions sempre ha estat magnífica, i en aquesta 
ocasió n’hem tingut un nou exemple”. “La situa-
ció epidèmica ha tornat a posar de relleu la força 
que té la coordinació de tots els actors implicats 
en el sistema de salut”, ha afegit.
L’ampliació de l’hospital de Can Ruti constarà 
d’un edifici de tres plantes, que tindrà un total 
de 4.277 metres quadrats. Aquest mes se n’aca-
ba de finalitzar la primera fase, consistent a una 
sala polivalent que disposa de 40 llits d’UCI per 
a malalts afectats de Covid-19.
Suport a la investigació mèdica
Com a empresa socialment compromesa, PFB 
Serveis Funeraris aposta per la investigació 
biomèdica donant suport al Centre de Medici-
na Comparativa i Bioimatge (CMCiB), situat al 
campus de salut i recerca de Can Ruti, on s’im-
parteix formació continuada i amb el qual PFB 
manté un acord de col·laboració.
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Els alcaldes s’han reunit amb al Departament d’Empresa i Coneixement per acordar un calendari 

Cites prèvies o visites virtuals són algunes de les novetats

Generalitat i els ajuntaments de Badalona i 
Sant Adrià de Besòs han acordat la posada 
en marxa immediata de tots els instruments 
de planificació urbanística i jurídica neces-
saris per a fer realitat el projecte de cons-

S’apropa l’època de ortes obertes als cen-
tres educatius de Badalona i aquesta es-
tarà marcada, enguany, per les mesures 
de protecció , higiene i seguretat contra 
la Covid-19. Les escoles i instituts ba-
dalonins han adaptat les jornades perquè 
aquestes compleixin tots els requisits.
El Col·legi Maristes Champagnat ha habili-
tat tot un apartat al seu web per tal de sol·li-
citar una cita prèvia per visitar el centre, 
el dissabte 20 de febrer. També ofereixen, 
per altra banda, una visita personalitzada a 
les instal·lacions per “conèixer el projecte 
educatiu de forma segura i presencial”. En 
una franja horària ha decidit l’Escola Arre-
ls-Esperança concentrar les portes obertes, 
el diumenge 21 de febrer d’11 a 13h. També 
ofereixen visites concertades amb cita prè-
via. L’Escola López Torrejón segueix la ma-
teixa línia: ofereix entrevistes personalitza-
des per conèixer el centre. Fins i tot l’Escola 
Mare de Déu de l’Assumpció se suma a les 
mesures i ens presenta un formulari previ 
que els pares i mares hauran d’emplenar per 
visitar les instal·lacions.
El Col·legi Badalonès, per la seva banda, 
obrirà les portes de l’edifici d’educació 
infantil tots els dissabtes de febrer per 

Badalona i Sant Adrià inicien amb la Generalitat els 
treballs per a la transformació de les Tres Xemeneies 

Protocol especial per a les portes obertes

trucció d’un Hub internacional per al des-
envolupament sostenible de l’espai conegut 
com les Tres Xemeneies, situat al front litoral 
entre els dos municipis.
Tant el Govern de Catalunya com les admi-

oferir, prèvia reserva, visites individuals i 
personalitzades a totes aquelles famílies 
que vulguin conèixer a fons el projecte 
educatiu de l’escola per als nens i nenes 
de P3, P4 i P5. La direcció del col·legi ha 
descartat fer una jornada de portes ober-
tes per fer visites col·lectives en grups de 

nistracions locals han aprovat un calendari 
de reunions, de caràcter tècnic i de gestió 
política, per a la transformació de l’espai de 
32 hectàrees que comprenc l’àmbit de les 
Tres Xemeneies i les turbines i també per al 

fins a 10 persones, tal com ha proposat el 
departament d’Educació. Per aquest motiu, 
s’ha decidit mantenir el format de visites 
individuals.
La pandèmia ha complicat les ja esteses 
jornades de portes obertes que els centres 
educatius organitzen periòdicament per-

Vista aèria de la zona de les 3 Xemeneies
Classe de l’Escola López Torrejón de Badalona

desenvolupament de les 135 hectàrees del 
voltant. El calendari preveu reunions setma-
nals durant els pròxims dos mesos.
Els impulsors de la transformació d’aquest 
espai volen crear, amb l’any 2025 com a ho-
ritzó, les condicions necessàries urbanísti-
ques, d’equipaments i de serveis per a la po-
sada en marxa d’un pol que atregui empreses 
lligades a les tecnologies sostenibles. Així 
mateix, es pretén aconseguir atreure ajudes 
de programes de la Unió Europea.

Reunió amb el vicepresident de l’AMB, 
Antoni Balmón
Albiol i Callau també es van reunir ahir, di-
mecres, amb el vicepresident executiu de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Antoni 
Balmón, per abordar objectius estratègics 
dels dos municipis que tenen a veure amb 
les competències de l’AMB en urbanisme, 
mobilitat, habitatge, medi ambient i el des-
envolupament econòmic i la cohesió social 
dels 36 municipis que formen la conurbació 
urbana de Barcelona.

què els pares dels futurs alumnes cone-
guin millor les instal·lacions, el projecte 
educatiu, els punts forts de cada centre 
(els idiomes, l’esport…). En definitiva, 
l’ambient que es respira en cadascun. Mal-
grat això, veiem que les escoles s’adapten 
perfectament a la nova situació.

OBRES DE REPARACIÓ NOCTURNES AL PAS SUBTERRANI DE LA RIERA 
CANYADÓ

MODIFICADES LES LÍNIES LÍNIES B7, B8 I B9 DE TUSGSAL

BREUS

Adif ha anunciat, de cara a les nits de l’11 
i 12 de febrer, unes obres nocturnes al 
pas subterrani de la Riera Canyadó. Els 
treballs obligaran a tancar aquest pas 
subterrani, les nits de l’11 i 12 de febrer, 

Les línies d’autobús B8 i B9 de Tusgsal 
s’han fusionat per convertir-se en una úni-
ca línia que continuarà anomenant-se B8. 
Amb aquesta fusió de les dues línies, que 
tenien recorreguts coincidents, es millora 
la freqüència de pas durant els dies feiners 
a només 15 minuts durant tota la jorna-
da i es manté la connexió amb el CAP de 
Doctor Robert. A més, aquesta modifi-
cació permet dotar de servei al lateral de 

REFORCEN LA SENYALITZACIÓ DE LA SERRALADA DE MARINA

A petició d’entitats, ajuntaments i particu-
lars, es reforça la senyalització sobre l’ús 
de la bicicleta al Parc de la Serralada de 
Marina. També s’ha incrementat el nom-
bre de suggeriments i queixes de visitants 
del Parc amb referència a l’ús de la bici-

de 22h a 6h del matí, i no serà possible el 
pas de vehicles cap al passeig marítim. Les 
obres al pas són per reparar algunes defi-
ciències en aquest punt i aniran a càrrec de 
la companyia ferroviària.

l’autopista, que fins ara no disposava de 
transport públic.

cleta. Sobre el tall de camí que ha fet el 
parc de la Serralada de Marina, al terme 
municipal de Badalona, l’Ajuntament ha 
demanat explicacions al parc per aquesta 
acció, que s’ha fet, segons fonts munici-
pals, sense consultar al consistori,
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Diverses enttitats i l’Ajuntament han treballat el programa d’actes 

La gala ‘Màgia i humor’ iniciarà el certamen aquest mateix dissabte 

El Festival Internacional de Màgia de Bada-
lona - Memorial Li-Chang celebra la seva 
21a edició amb una programació que inclou 
mags i artistes nacionals i internacionals, 
que posaran l’accent en les diverses dis-
ciplines de l’il·lusionisme. El certamen co-

L’Ajuntament de Badalona, la 
Comissió de Cultura de Llefià, 
la Comissió de Carnestoltes i la 
Comissió Carnestoltes de Bufalà, 
han estat treballant per a què un 
any més la ciutat gaudeixi del Car-
naval. Serà un Carnaval en línia, a 
causa de la crisi sanitària provoca-
da per la pandèmia Covid-19. La 
reina Carnestoltes i la seva cort, la 
nimfa del vi i la nimfa del mar, lle-
gendàries, divertides i esbojarra-
des, presenten alegrament, lluint 
els seus millors vestits de gala, el 
programa de Carnaval, donant a 
conèixer la tradició de la festa a la 
nostra ciutat: Arribo, dijous llarder, 
dimecres de cendra. Un programa 
amb audiovisuals, tutorials, recur-
sos i ple de sorpreses en forma de 
diferents col·laboracions. Qui vul-
gui participar en el concurs de dis-
fresses organitzat per la Comissió 
de Carnestoltes en aquesta edició, 

Il·lusionistes de renom nacional i internacional es 
donaran cita en el 21è Festival Internacional de Màgia

Torna el Carnaval de Badalona, enguany en format 
virtual i sense rues als carrers

mençarà aquest dissabte 13 de febrer amb 
la gala ‘Màgia i humor’ amb Dani Pérez, 
Jandro i Xulio Merino. La gala internacio-
nal d’aquesta edició inclourà professionals 
de prestigi internacional que interpretaran 
números d’il·lusionisme amb mímica, ma-

ho podrà fer fent-se una foto al 
costat dels 6 punts de photocall 
ubicats als Mercats Municipals 
o bé als 5 plafons de l’exposició 
fotogràfica ubicats al llarg del re-
corregut on tradicionalment es fa 
la rua pels carrers de Llefià. 

Carnaval a les escoles i mercats 
municipals
Les escoles i els mercats compar-
teixen protagonisme en aquesta 
edició del Carnaval de Badalona 
atès que són dels pocs àmbits 
on hi ha activitat malgrat la con-
juntura pandèmica. Els centres 
educatius, mantenint les mesures 
sanitàries preceptives, han viscut 
amb els infants un Carnaval una 
mica diferent. Els mercats mu-
nicipals de Badalona també han 
viscut, sobretot aquest dijous, 
l’ambient de Carnestoltes amb 
disfresses i gresca.

nipulacions, bombolles i canvis de vestuari 
amb noms com Solange Kardinaly, Marco 
Zoppi, Rubén Vilagrand o el Mag Edgard. 
La pandèmia, però, tindrà impacte en el cer-
tamen, que ha hagut d’anul·lar activitats pa-
ral·leles que implicaven proximitat. La gala 
‘Màgia Humor’ es consolida un any més en 
el format de nit de cabaret i màgia clandes-
tina, malgrat que la pandèmia en modificarà 
la distribució del públic. Tindrà lloc aquest 
dissabte 13 de febrer al Teatre Margarida 
Xirgu, a les 20h, a càrrec del televisiu Jan-
dro, que torna al festival una edició més. 
L’acompanyarà el gallec Xulio Merino, un 
dels nous representants de la màgia actual, 
que convertirà accions quotidianes en mi-
racles, en un esdeveniment que presentarà 
l’actor i humorista Dani Pérez.

Apostes internacionals al festival de 
màgia 
Entre el 26 i el 28 de febrer al Teatre Zo-
rrilla tindrà lloc la tradicional la gala inter-
nacional de Màgia XXI Memorial Li-Chang, 

Imatge de la presentació del Festival d’enguany

Imatge de la Rua de Carnestoltes de l’any passat 

on artistes de gran renom hi presentaran 
els seus espectacles. Entre les propostes, 
destaca la portuguesa Solange Kardinaly, 
especialitzada en canvis ràpids de vestua-
ri, una disciplina poc vista en el món de la 
màgia. Kardinaly presenta un xou que ja ha 
recorregut diversos països. El director artís-
tic del festival, Enric Magoo, ha reivindicat 
el paper de les magues en la màgia, que a 
poc a poc troben el seu espai. Sobre Kardi-
naly, ha recordat que és la tercera generació 
d’una família de mags i que, des de petita, 
s’amagava a la capsa del seu pare.

Menció honorífica a Llácer Sánchez
La menció honorífica dins del Memorial 
Li- Chang es concedeix a una personalitat o 
empresa del món de la màgia en reconeixe-
ment a la seva carrera artística i trajectòria 
professional. En aquesta edició, el premi 
que es lliurarà durant la gala internacional, 
serà per Josep Maria Llácer Sánchez, reco-
negut il·lusionista i propietari de la botiga 
de màgia més gran de tot Europa.
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Carles Duran i Pau Ribas van transmetre a 
roda de premsa el positivisme i confiança 
que necessita el vestidor del Joventut da-
vant el Baskonia. No hi ha cap pressió, més 

“Tenim un equip més sòlid que fa dos 
anys i amb molts més recursos”
Carles Duran afronta amb optimisme el partit davant el Baskonia

aviat la té el conjunt rival i la Penya té, més 
aviat, molt més a guanyar que els de Vitoria. 
L’entrenador verd-i-negra va recordar a la 
prèvia del matx que el Joventut “ha fet molt 

bé la feina des del mes d’agost”. “Tenim 
ganes de competir a la Copa i mirar més 
enllà de Baskonia ens complica”. “Aquest 
any tenim un equip més sòlid que fa dos 
anys i amb molts més recursos. La sorpresa 
divendres la pot tenir Baskonia”
Fa tres anys des que Duran va arribar a la 
banqueta badalonina. Ha plogut molt des 
d’aquella temporada. “Aquests tres anys a 
la Penya són positius. Hem sortit del pou 
i hem jugat competició a Eurocup i dues 
Copes del Rei. Ara tenim ganes de ser no-
saltres i ser la millor Penya”.
Per la seva part, Pau Ribas, un dels juga-
dors amb més experiència del vestidor a la 
Copa ACB, i que ja sap què és guanyar-la 
amb la samarreta del Joventut va recordar 
que “no tenim pressió. Som un equip jove i 
arribem amb molta il·lusió. El Baskonia és 
un gran rival”. 
A més a més, el badaloní va exposar quina 
és la sensació de jugar sense els aficionats: 
“Jugar sense públic és pitjor perquè, amb 
públic, els jugadors encara estem més mo-
tivats”.

PREGUNTA Twitter Diari de Bada-
lona / 

Quines sensacions teniu per al 
partit de Copa del Rei del Joven-
tut davant el Baskonia?  

Kiko - @kikoflr: Complicat, massa 
dalts i baixos en el nostre joc. 

Sergi Martí - @sergi_marti: Incòg-
nita total. Depèn si volen defensar en 
serio o no  

XaVi - @xayala1978: Penso que no 
arribem fins del tot i vist com va ju-
gar Baskonia a Tenerife, ells arriben 
com un tren. Hem d’intentar ser durs 
en defensa i que els seus bases no 
dominin. Si ho aconseguim tindrem 
molta feina feta. Força Penya! 

Pol Gase - @PolGase: Incògnita

OPINIÓ

PRÈVIA COPA DEL REI Quarts: WiZink Center, divendres 12 a les 18:30h

TD Systems Baskonia, Joventut Badalona, 
Wizink Center i 2019. Ho recordeu? Doncs, 
dos anys més tard, tornarem a viure el ma-
teix duel als quarts de final de la Copa del 
Rei. També amb la presència de Nico Lapro-
vittola. En aquesta edició, però, no defen-
sarà els colors que a tots ens agradaria.
La Penya arribarà al Wizink Center de Ma-
drid amb dues victòries consecutives a la 
Lliga Endesa però encara amb molt marge 
de millora, sobretot en defensa i en inten-
sitat. 

La participació a la Copa pot ser una mo-
tivació prou important perquè puguem tor-
nar a gaudir de la millor versió verd-i-ne-
gra de la temporada, molt gaudida al tram 
inicial del curs. De fet, aquest va coincidir 
amb el triomf del conjunt de Carles Duran 
davant el primer rival dels badalonins a 
la Copa. Ferran Bassas va fer embogir la 
banqueta a l’Olímpic amb un triple sobre 
la botzina. Tots desitgem que aquest des-
enllaç en torni a repetir i el Joventut pugui 
somiar amb la semifinal de dissabte da-

El punt de partida es repeteix dos anys després

JOVENTUT BADALONATD SYSTEMS BASKONIA

Foto:  D.Grau /CJB

vant Unicaja o Barça. 
Més enllà d’una actuació coral, el Joventut 
necessitarà que es mantingui la dinàmica 
positiva i estadístiques que ofereixen Ante 
Tomic, López-Aróstegui, Ferran Bassas i 
Vladimir Brodziansky als darrers enfron-
taments.  Pau Ribas també té força expe-
riència a Copa del Rei i, de fet, és un dels 
jugadors que més participacions ha viscut, 
juntament amb Tomic (amb el FC Barcelo-
na van aconseguir els títols de les edicions 
dels anys 2018 i 2019). 

Per la seva part, el Baskonia arriba al partit 
de divendres molt endollat a la Lliga Ende-
sa, però també a l’Eurolliga, amb triomfs 
destacats davant el Tenerife i el Real Ma-
drid, ambdues victòries a domicili. Henry, 
Vildoza, Achille Polonara y i Rokas Gie-
draitis arriben en un bon estat de forma i 
s’haurà d’anivellar i superar el llistó de partit 
per part de l’equip de Ivanovic.

Un rival que s’ennuega amb la Copa 
Tot i ser favorit, el conjunt de Dusko Iva-
novic no té gaire bona trajectòria a la Copa 
del Rei en les darreres edicions. De fet, la 
Penya ha arribat més lluny que el conjunt de 
Vitòria. La temporada passada no va arribar 
a classificar-se i en la seva anterior parti-
cipació va caure a quarts davant els verd-
i-negres. L’any 2009 va ser la seva darrera 
final, aixecant el títol al Wizink Center. Un 
any abans (2008), ho feia la Penya davant 
el TAU.

 Quarts de final dijous

Tenerife - San Pablo Burgos (18:30h)

Real Madrid - Valencia Basket (21:30h)

 Quarts de final divendres

Joventut  - TD Systems Baskonia (18:30h)

Barça - Unicaja (21:30h)

 Semifinal 1 / Dissabte 13  /16:00h

 Semifinal 2 / Dissabte 13  /19:00h

 Final / Diumenge 14 /19:00h

Calendari

Foto:  D.Grau /CJB
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Propera jornada

 Joventut - Barça  
 GBC  -  Retabet
 Unicaja -  Movistar Estu
 Baskonia -  Fuenlabrada
  Real Madrid - San Pablo Burgos 
     Obradoiro -  Tenerife 
 Coosur R. Betis  - Casademont  
 Andorra  - Valencia Basket
 BAXI Manresa  - UCAM 

 UCAM 84 - 91Juventut
 Herbalife 83 - 77 Manresa
 Casademont 83 - 70 Obradoiro
 Valencia Basket 89 - 81 R.Betis   
 Movistar Estu 65 - 79 Real Madrid 
 Fuenlabrada 68 - 85Unicaja 
 Tenerife 79 -  81 Baskonia  
 Retabet 73 - 90 Barça
 San Pablo Burgos  - Andorra (ajornat)

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

 1 Real Madrid 20 1
 2  Barça 18 3
 3 Baskonia 17 5
 4  Iberostar Tenerife 17 5
 5  Valencia Basket 16 6
 6  San Pablo Burgos 15 6
 7  Joventut 12 9
   8    BAXI Manresa 10 12
 9  Unicaja 10 12
 10  Casademont ZGZ 9 13 
11  Morabanc Andorra  8 11
12    UCAM 8 13
13    Herbalife Granca 8 14
 14    Obradoiro 7 11
 15    Fuenlabrada            6            15
 16    Estudiantes        5            13
 17   Coosur Real Betis          5          16
18  Acunsa GBC 4 16
19  Retabet Bilbao               4 18

Classificació

CRÒNICA LLIGA

Cap a Madrid amb una victòria a Múrcia

Foto:  ACB Photo

JOVENTUT BADALONAUCAM MURCIA CB

9184

Tot i que la Copa del Rei era a l’horitzó 
verd-i-negra, el Joventut havia de resol-
dre prèviament la seva jornada ACB contra 
l’UCAM Murcia. 
El conjunt de Sito Alonso va tornar a po-
sar prova la fortalesa defensiva de la Pen-
ya durant el primer temps però a mesura 

que va avançar el partit, l’equip de Carles 
Duran va fer un pas endavant, liderat per 
López – Aróstegui, Tomic, Bassas i Bro-
dziansky. La Penya va començar a liderar 
el marcador, gràcies a una gran actuació 
de d’Aróstegui. Una més (21-22). Encara 
més anivellat va ser el segon quart, amb un 

intercanvi constant de cistelles i el partit 
que s’anivellava abans de marxar ambdós 
conjunts a vestidors (42-44). A la represa, 
la Penya va recuperar el lideratge i Arós-
tegui, va situar una màxima de 10 punts 
(48-58). Aquesta, amb Bassas i Tomic al 

capdavant, va augmentar a 13 punts. Els 
de Duran va confirmar la dotzena victòria 
de la temporada en un partit de menys a 
més. Sense oferir un gran espectacle però 
suficient però mantenir-se a posicions de 
play-off.

Foto: ACB Photo

La festa de la Copa, 
sense el caliu dels aficionats
La gresca i festivitat de la Copa del Rei no tindrà l’animació de cap seguidor al pavelló

Un campió, vuit equips, vuit ciutats i vuit 
afic…bé, malauradament, aquest any cap 
aficionat. La Copa ACB 2021 no tindrà el 
caliu dels aficionats de les darreres tempo-
rades. És la festa amb més emoció que els 
aficionats al basquetbol busquen al calen-
dari cada estiu quan es publiquen les dates 
de cada temporada.
La gresca de la Copa del Rei ACB no té 
cap rival en cap altre esport. Quatre dies de 
màxima felicitat. A la graderia del pavelló, i 
també fora. A la ciutat de torn que organitza 
la competició. Fins i tot, els aficionats sense 
abonament es desplacen per recolzar el seu 

equip i viure-ho en primera persona i con-
viure amb els socis i seguidors dels altres 
equips rivals. La Copa és molt més que els 
set partits que juguen a la pista.
En la darrera dècada, el Joventut ha parti-
cipat en només tres edicions: Las Palmas 
(2015), Madrid (2019) i Madrid (2019). 
Però que la Penya obtingués o no el bit-
llet no sempre és el principal motiu per no 
anar-hi. L’afició verd-i-negre sempre ha es-
tat representada al pavelló, amb una expedi-
ció més reduïda sense el conjunt badaloní, 
però la samarreta o la bufanda de la Penya 
lluïa a la grada.

Els aficionats trobaran a faltar la xaranga de 
l’afició del Baskonia, el debut del San Pablo 
Burgos o deixaran de rememorar al Wizink 

Center l’exhibició de Nico Laprovittola fa 
dues edicions. Aquest any, s’haurà de viure 
i gaudir des de casa.

Qui no recorda el partit de Nico Laprovittola 
al Wizink Center fa dues edicions? Quina 
exhibició! 36 punts, 7 assistències, 4 rebots 
i 50 de valoració del base argentí a quarts de 
final contra el Baskonia. Una autèntica oda 
al bàsquet i rècord històric de valoració a 
la Copa del Rei. Sense el lideratge de Nico, 
Ante Tomic és el nou ídol al Joventut. No es 
poden comparar els dos perfils de jugadors 
però sí el seu carisma entre els aficionats 
verd-i-negres, que esperen que ell pugui 
contagiar els seus bons registres i lluita a 
la pista als companys d’equip. Necessitem 
una Penya coral i un nou ‘Laprovittola’ que 
ens pugui il·lusionar dos anys després.

De Nico a Ante
Relleu de referents al Wizink Center
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Foto: FlashBDN

El desplaçament del Badalona d’aquest 
dissabte al Municipal de Llagostera (18:00 
hores) és molt més que una jornada qual-
sevol. Pot ésser l’inici de la construcció 
de la primera gran escletxa dels escapu-
lats amb la part baixa de la classificació. 
Fa diverses setmanes que els badalonins 
flirtegen entre la quarta i la sisena posició.
Els rivals del conjunt de Manolo González 
es comencen a posicionar i els esglaons 
capdavanters ja fa setmanes que se’ls co-
begen Gimàstic, Andorra, Lleida Esportiu 
i FC Barcelona B. El Badalona mostra el 
cap però sense consolidar-se amb força. 
Aquesta jornada s’ha de fer un més enda-
vant.
La visita a Llagostera no serà gens fàcil, 

LLAGOSTERA CF BADALONA

Oferir la versió més Pro possible

16a Jornada. Camp d’Esports Municipal de Llagostera. 14 de febrer a les 12hLA PREVIA: 

ja que es tracta d’un dels conjunts més 
sòlids de la lliga i que millor rendiment 
té amb el gol. Uns registres semblants al 
Badalona. Els escapulats es trobaran amb 
un equip molt físic i que treballa les juga-
des a pilota aturada força bé. Consolidat a 
la categoria i amb el també experimentat 
Oriol Alsina a la banqueta. Els ‘almogà-
vers’ són el principal perseguidor dels 
blaus a la taula, amb un punt menys que 
el Badalona (18).
Al primer equip del Llagostera trobem un 
parell de jugadors amb passat escapulat. 
La fitxa local amb més renom de totes és 
la de l’etern Marcos Pérez sota pals. Tam-
bé defensa la samarreta blaugrana Santia-
go Magallán.

Foto: Flash BDN

El CF Badalona va posar punt final a una 
dinàmica de dues derrotes seguides des-
prés de superar la Unió Esportiva Olot a 
l’Estadi amb una diana de Valentin Merchán 
al tram final de la segona meitat (1-0).
El primer temps al temple escapulat es va 
desenvolupar força anivellat. Esteban Apa-
ricio, Chema Moreno i Néstor Albiach van 
generar les ocasions escapulades durant 
els 45 minuts inicials però les intervencions 
del porter visitant van salvar el primer gol 
dels badalonins. Álex Sánchez no va haver 
de patir gaire sota pals.
A la segona meitat, Eloi Amagat va gene-
rar la primera ocasió de l’equip de Gabri 
Garcia però Álex Sánchez va aturar l’intent 
dels visitants. Bons minuts del porter esca-
pulat sota pals i també del capità Moyano. 
Sense generar-se les mateixes ocasions 
que fa dues jornades davant el Nàstic, el 
Badalona va aprofitar una de les més clares 
per avançar-se al marcador. Servei de can-

BADALONA  -  OLOT

1 0

Victòria i oxigen

tonada per part de Galindo i cop de cap de 
Valentin Merchan al fons de la xarxa. Un a 
zero i victòria per la mínima del Badalona.
Els de Manolo González es mantenen a la 
part alta de la classificació tot i estem vivint 
una temporada molt igualada. Més enllà del 
triomf, la part negativa de la jornada van ser 
les lesions de Josep Jaume i Goyo al primer 
temps.

Manolo González
“Amb la pilota ens ha costat una mica i les 
lesions no han ajudat gaire. Sense jugar bé, 
hem tingut ocasions i era molt important 
guanyar”.
“A pilota aturada estem bé però aquesta 
temporada ens costa aprofitar-ho. Estem en 
una categoria igualada i l’estratègia té molta 
importància”.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Nàstic  27 27 11
 2. Andorra 25 16 10
 3. Lleida 19 19 15
 4. Barcelona B 19 14 13
 5. Badalona 19 10 11
 6. Llagostera 18 9 10
 7. L’Hospitalet 17 15 22
 8. Espanyol B 16 13 16
 9. Cornellà 13 13 14
 10. Prat 11 6 10
 11. Olot 11 12 22

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

Resultats Jornada 15

Propera Jornada 

 Llagostera - Badalona
 Lleida  -  Espanyol B
 L’Hospitalet -  Cornellà
 Andorra -  Nàstic
 Prat -  Olot
                                      Descansa: FC Barcelona B

Per al partit d’aquesta jornada, Josep Jau-
me i Goyo Medina seran dubte, després 
de les lesions de diumenge davant la UE 

Olot. Jairo Cárcaba encara es recupera de 
la seva lesió a l’espatlla durant un entre-
nament.

El Seagull deixa enrere 
les posicions de la fase d’ascens (2-1)
Derrota al camp del Collerense, la tercera de forma consecutiva

Foto: CES

La millora progressiva del Seagull 
encara no ha tingut el seu premi en 
forma de punts o victòria. Les ‘ga-
vines’ encara arrosseguen el confi-
nament que les va mantenir durant 
pràcticament mes i mig sense com-
petir però és qüestió de temps que 
el conjunt d’Ana Junyent pugui retro-
bar-se amb la seva millor versió a la 
gespa. Per tercera jornada de forma 
consecutiva, les blaves van caure a 
Palma de Mallorca contra el Colle-
rense i per un marcador idèntic al de 
fa una jornada, contra l’Athletic Club 
B (2-1).
El Seagull va haver de disputar el 
matx en un escenari gens habitual, 
amb unes dimensions de camp pe-
tites i adaptar-se a una proposta de 
futbol del rival més directe. El marca-
dor no es va moure al primer temps 
i a la represa va ser el Colle qui va 
estrenar l’electrònic.
Les mallorquines es van avançar amb 

una pilota lateral que va rematar de 
cap de Cano al fons de la porteria. 
Gerro d’aigua freda al minut 61 de 
partit però que no va enfonsar les 
badalonines, ni de bon tros. Les bla-
ves van intentar igualar el matx però, 
malauradament, es van trobar amb la 
segona diana local. Gabi Gutiérrez 
va sentenciar el matx aprofitant una 
errada en la sortida de pilota rival.
Sense gaire temps per anivellar el 
partit, la capitana Alba Gordo va 
escurçar diferències al darrer minut 
amb un gol de penal. Derrota per la 
mínima però un pas més a prop de 
poder tornar a gaudir del Seagull de 
la primera volta.
Les ‘gavines’ ja són sisenes a la clas-
sificació amb 19 punts i aquest dis-
sabte (13:00 hores) s’haurà de tornar 
a suar de valent contra el Zaragoza 
a l’Estadi. D’aquesta manera, tindran 
un dia més per preparar el matx de 
dimecres 17, contra l’Alavés.
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Derrota del LIDERTEL contra el Búfals

Les Lidertel Dracs Girls van 
disputar a Montigalà el seu pri-
mer partit de la temporada en 

Bon primer temps de les Dracs 
Girls al debut (19-28)

la segona jornada de la LNFA 
Femenina 7×7 davant els Búfals 
(19-28). 

Tot i la desfeta de les noies, el 
matx es va desenvolupar anive-
llat durant el primer temps (12-
22) contra l’equip de la capital. 
Les Dracs Girls mantenen un 
bloc força expermientat aquesta 
temporada, amb les jugadores 
Linda Kellac i María García. 
D’altra banda, també sumen po-
tencial de nivell com és el cas  
d’Isa Lorenzo, Alba Gutiérrez o 
la polivalent Elena Leiva.
La LNFA Femenina d’aques-
ta temporada té un total de 10 
equips. La Conferència Est és 
la de les badalonines i els ri-
vals d’aquesta temporada són: 
Valencia Firebats, Barberá Roo-
kies, Barcelona Búfals i Zarago-
za Hurricanes.
Aquest disabte és el torn dels 
nois amb la visita de dissabte 
al camp del Black Demons, con-
junt de la Las Rozas (Comunitat 
de Madrid).

L’atleta badalonina del Club d’At-
letisme de Badalona UGE Laia 
Zurita va fer història durant aquest 
cap de setmana amb la seva pri-
mera participació als Campionats 
d’Espanya de Clubs Absolut.  
Zurita és la gran promesa a la ciu-
tat en la seva modalitat dels 400 
m.II i va debutar a la màxima ca-
tegoria amb una magnífica quar-

ta posició i un temps de 56’’ 83. 
Una setmana abans, va finalit-
zar la mateixa prova al Cam-
pionat de Catalunya absolut 
en quarta posició amb una 
espectacular marca de 56”97. 
Per la seva part, Marc Garcia va 
concloure la seva participació en 
dotzena posició amb una marca, 
23’ 15.

Laia Zurita debuta al 
Cto. d’Espanya amb 
una 4a posició

Foto: UGE

Foto: Dracs

L’Ademar cau a La Bisbal; 
el partit del Badalonès, ajornat
Els conjunts Júniors, Cadets i Infantils de Preferent tornen a competir 

Foto: M.E

La visita a La Bisbal d’Empordà sempre 
és un desplaçament feixuc. El Maristes 
Ademar de Lluís García va caure contra 
el Sol Gironès (78-68) en un partit amb 
intercanvi de parcials durant la primera 
mitja hora de partit però que en el quart 
decisiu es va resoldre a favor dels locals.
Els badalonins van liderar el marcador 
durant pràcticament tot el primer temps 
(26-27, min.16) però la reacció a la re-
presa per recuperar el lideratge al marca-
dor (59-59) no es va poder culminar amb 
una remuntada i els empordanesos van 
liquidar el partit. Els onze triples locals 
van contrarestar amb els només tres per 
part de l’Ademar.
Els 17 punts i 5 rebots de Martí Fono-
lla no van ser suficient per poder sumar 
quarta victòria de la temporada i assegu-
rar la segona plaça. El pròxim partit dels 

vermells serà fins diumenge 22 de febrer 
a La Plana contra el Joventut B.
Per la seva part, el Badalonés no va dis-
putar el seu partit davant el Mataró Parc 
Maresme a causa de la covid-19 i no tor-
narà a jugar fins dissabte 21 de febrer, a 
la pista del Moncayo.

Els conjunts de Preferent arrenquen 
la temporada
D’altra banda, i després de confirmar-se 
l’inici de la competició a Copa Catalunya, 
la FCBQ ha confirmat que els conjunts 
Júnior, Cadet i Infantil també iniciaran la 
temporada, amb els campionats d’Espan-
ya a l’horitzó.
A Badalona, només sis clubs de basquet-
bol tindran equips competint: Joventut, 
Sant Josep, Minguella, Maristes Ademar, 
Natzaret i Círcol.

POLIESPORTIU
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