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Llum verda al 
canal del Gorg 
El projecte entra en la seva etapa decisiva, 
amb la licitació dels primers 250 metres del canal
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El Port i el canal del Gorg entren en la seva etapa 
més decisiva. Marina Badalona ha posat a licita-
ció els treballs d’adequació dels primers 250 me-
tres del canal, amb un pressupost de 2.6 milions 
d’euros i un termini d’execució de 9 mesos. Les 
obres inclouen l’adequació de l’espai que acollirà 
el desviament provisional de les vies del ferroca-
rril tal com demana ADIF. El desviament es farà 
per la part de muntanya i paral·lel a les vies actuals 
per no haver d’interrompre el servei del ferrocarril. 
A més, les actuacions previstes també contem-
plen el dragat del canal que permetrà la creació 
de la làmina d’aigua de 250 metres. La previsió és 
que aquests primers 250 metres del canal, amb 
la seva làmina d’aigua, estaran enllestits a finals 

d’aquest any o principis del 2023, i hauran de cul-
minar l’estiu del 2024 amb el nou viaducte del fe-
rrocarril en servei i el canal connectat amb el mar. 
De la mateixa manera, Badalona va rebre el passat 
dilluns la visita de la ministra Raquel Sánchez per 
formalitzar la signatura d’un conveni entre l’Ajun-
tament i ADIF per tal d’aixecar el viaducte del fe-
rrocarril. El conveni suposarà l’elevació d’un tram 
de 180 metres de les vies del tren al seu pas pel 
barri del Gorg, fet que farà possible connectar el 
canal del Port amb el mar. La totalitat de les obres 
per finalitzar el canal del Gorg i la seva connexió 
amb el Port suposen una inversió pública al vol-
tant de 12 milions d’euros: 8,2 a càrrec de Marina 
Badalona i 3,8 a càrrec de l’Ajuntament. El Port vol ser un referent socioeconòmic per la ciutat  Està previst que l’Hotel Marina Badalona obri a l’abril

El nou Port i el canal del 
Gorg volen impulsar la 
Badalona del futur 
El projecte entra en la seva etapa 
decisiva, amb la licitació dels primers 
250 metres del canal del Gorg
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Icona socioeconòmica
Segons Imanol Sanz, gerent de Marina Bada-
lona, la licitació del primer tram del canal su-
posa “la culminació d’una feina constant exe-
cutada durant els darrers anys”. “És l’inici del 
fi de les obres d’infraestructura del port i de 
tot el procés urbanitzador del Gorg”, destaca. 
El gerent de Marina Badalona ens detalla amb 
precisió les actuacions derivades d’aquesta 
primera licitació del canal. “Són dues actua-
cions que van en paral·lel i que són comple-
mentàries. En primer lloc, es durà a terme un 
procés de sanejament de tot el terreny on s’hi 
farà el futur passeig del cantó muntanya del 
ferrocarril. S’ha de sanejar la terra dels abo-
caments no controlats generats per l’activitat 
industrial, excavant tot el sòl que no com-
pleixi amb els paràmetres ambientals òptims. 
Després s’excavaran les terres del canal, es 
dragarà, actuació que servirà per reomplir 
els terrenys prèviament sanejats i obtenir la 
plataforma del futur passeig urbà que ser-
virà primer per al desviament del ferrocarril”, 
relata. “Al tractar-se de moviment de terres i 
processos de sanejament de sòl, les planifica-
cions poden variar. No s’ha d’excavar una gran 
quantitat, 60.000 metres cúbics, però sí que 
els procediments són lents. S’ha d’assegurar 
la qualitat del sòl”, precisa Imanol Sanz.

La Badalona del futur
Des del Port, entenen aquest projecte com 
“una transformació urbanística i socioeconò-
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mica clau per preparar la Badalona del segle 
XXI”. La idea és crear un “eix de desenvolu-
pament metropolità” a la ciutat, que es con-
verteixi en “una referència per a tota la costa 
catalana” i que generi un notori “impacte so-
cioeconòmic a Badalona i en el territori”. Aquí 
també hi juga un paper clau l’Hotel Marina 
Badalona, del grup Sallés, previst per entrar 
en funcionament aquest abril. L’equipament 
hoteler de 4 estrelles compta amb més de 200 
habitacions, un spa, diversos restaurants i una 
piscina exterior amb vistes privilegiades. “Es-
tem convençuts que l’hotel serà fonamental, 
no només pel Port, sinó també per Badalo-
na. Parlem d’un hotel situat en una ubicació 
privilegiada a tota l’Àrea Metropolitana i que 
suposarà un impuls de l’activitat turística i 
econòmica. Serà un element referencial per a 
tota la ciutadania de Badalona”, prediu Imanol 
Sanz, gerent de Marina Badalona.

Entrevista a 
Imanol Sanz, 
gerent de Marina 
Badalona 
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¡CONSIGUE LAS CAJAS 
DE CARTÓN 
MÁS ECONÓMICAS!
Compra online cajas de cartón de gran 
calidad ideales para almacenaje de 
productos, transporte, mudanzas y envíos 
de e-commerce

933 839 493

La tecnologia blockchain està revolucionant el món

Des de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat 
i Recuperació Covid s’ha apostat, 
des de la constitució de l’actual 
govern municipal, per portar la 
tecnologia Blockchain a Badalo-

Badalona, una de les seus del 
Centre de Blockchain de Catalunya 

na. En aquest sentit, Badalona vol 
participar en el desenvolupament i 
l’aplicació d’aquestes noves tecno-
logies que canviaran les relacions 
interpersonals, empresarials i 

socials, i ha reiterat la seva can-
didatura per acollir la subseu del 
Centre de Blockchain de Catalun-
ya dedicada a l’energia. Aquesta 
subseu estaria integrada en el futur 
Hub de les Tres Xemeneies, amb la 
participació de les empreses relle-
vants en aquest àmbit situades al 
Barcelonès Nord i el Campus de la 
Universitat Politècnica de Catalun-
ya (UPC). Aquest divendres, 28 de 
gener, a les 12 del migdia, a la Sala 
de Premsa de l’Edifici Municipal el 
Viver de Badalona, es presentarà el 
node d’energia del Centre de Bloc-
kchain de Catalunya a Badalona. 
Aquest node té com a objectiu prin-
cipal incorporar la tecnologia bloc-
kchain en la indústria energètica.  
La tecnologia de cadena de blocs 
o blockchain s’ha popularitzat en 
els darrers anys perquè permeten 
assegurar i verificar tota mena de 
dades en una xarxa descentralitza-
da que no pot ser alterada.

L’AMB, a petició de l’Ajuntament 
el passat juliol, ha realitzat una 
proposta de projecte per reurba-
nitzar tota l’àrea de la Mobba. El 
projecte inclou la remodelació 
del carrer Sant Isidre i de la zona 
verda on ara hi ha la nau, la qual 
hauria de ser enderrocada. Es 
planteja una zona d’aparcament, 
una àrea infantil, una per a gossos 

i la pacificació de l’entorn de l’es-
tació. El jutjat va deixar paralitzat 
l’enderroc i el nou govern s’ha de 
pronunciar sobre si es farà efectiu. 
El projecte de l’AMB ha despertat 
crítiques. Els veïns el consideren 
mancat de zona verda, trist i sen-
se identitat. A més, en el mapa hi 
manca un habitatge a la cantonada 
d’Eduard Maristany amb Colom. 

Crítiques a la proposta 
de l’AMB per l’espai 
de la Mobba

Vista en tres dimensions del projecte

Divendres es presenta el node d’energia del CBCat a Badalona 
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Finalment serà febrer el moment on el go-
vern municipal té previst portar el pressu-
post 2022 a aprovació. Ja s’ha presentat en 
audiència pública el Pla de Govern fins al 
maig del 2023, projecte que es divideix en 6 
eixos de treball, 105 objectius i 312 accions 
concretes per construir la Badalona del futur.  

Bona Governança 
Inclou, entre d’altres, treballar en projectes 
que optin a rebre fons europeus Next Gene-
ration; la modernització de l’administració 
municipal amb una nova estructura tècnica 
i directiva; la creació d’un catàleg de serveis 
municipals; convocatòria dels Consells de 
Participació i seguiment dels seus acords; la 
posada en funcionament de totes les Ofici-
nes Municipals de Districte; millorar la con-
tractació ordinària i la creació d’una Oficina 
Pressupostària. 

Drets Socials i Feminismes 
Té 31 objectius i 86 accions com el desple-
gament del model de salut mental comuni-
tari, la posada en marxa del CAP del Gorg, 

l’elaboració de l’Ordenança municipal de 
tinença d’animals, la reducció de la buro-
cràcia en els procediments més utilitzats 
dels Serveis Socials, l’ampliació del servei 
de mediació, la reducció del temps de tra-

Setmanes decisives per negociar el pressupost

Les claus del pla de govern: millorar l’administració, 
la neteja, la seguretat i el manteniment
Al febrer, el govern té previst dur el pressupost 2022 a aprovació 

L’agenda de Badalona fins al 2023, a debat

mitació de les prestacions, millorar el man-
teniment dels casals de gent gran, la creació 
d’un Espai Jove a Sant Roc i l’actualització 
del Protocol municipal d’actuació contra la 
violència masclista. 

Territori 
Té 15 objectius i 37 accions com la realit-
zació de millores infraestructurals vitals en 
parcs, places i carrers, la creació d’un parc 
públic d’habitatges, el desenvolupament del 
Pla d’Infraestructures (2010-2030), ampliar 
la xarxa de carrils bici, fer un pla de pacifica-
ció de tots els barris de la ciutat i l’actualitza-
ció del Pla de Mobilitat. També s’ha anunciat 
la inversió d’1.8 milions d’euros per pacifi-
car Francesc Layret. La partida, procedent de 
l’AMB, servirà per refer el projecte anterior i 
executar les actuacions necessàries. 

Neteja, manteniment i reconstrucció
A Educació, Cultura i Esports, el Pla de 
Govern inclou l’impuls de les xarxes i els 
espais de creació, l’elaboració d’un Pla de 
Xoc de Biblioteques, l’actualització de les 

contractacions per al manteniment de les 
instal·lacions esportives, la revisió del Pla 
de promoció de l’escolaritat i prevenció de 
l’absentisme escolar i la creació de noves 
escoles. Pel que fa a la seguretat, el pla pre-
veu l’ampliació de la plantilla de la Guàrdia 
Urbana, l’aprovació d’un nou contracte de 
neteja, l’adquisició de nou mobiliari urbà 
i la creació d’una brigada d’acció ràpida 
de manteniment de la via pública. Sobre 
la reconstrucció post-COVID, el govern 
contempla l’aprovació definitiva del Pla 
Director Urbanístic de les Tres Xemeneies, 
l’aprovació d’un Pla de xoc per als Polígons 
Nord i Sud per finalitzar el cablejat de fibra 
òptica i la millora de la via pública, la im-
plementació d’un projecte d’un ens públic a 
la CACI vinculat al Districte d’Innovació, la 
reforma dels mercats municipals de Llefià 
i Torner, l’elaboració d’un Pla de xoc per 
reforçar el comerç local i l’impuls de po-
lítiques d’ocupació. També es contempla 
la priorització de l’entorn de Can Ruti com 
un centre Biomèdic referent a Catalunya i 
Espanya.

Núm. 733 27/01 al 09/02/2022

Consulta 
el pla de 
govern al 
detall 
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Badalona Capaç ha fet rècord d’insercions en el darrer any

Badalona Capaç es reuneix amb l’alcalde 
de Badalona, Rubén Guijarro
Cercar vies per incrementar la inserció laboral és l’objectiu

La Fundació Badalona Capaç s’ha reunit 
amb l’alcalde Rubén Guijarro amb la fi-
nalitat de presentar el seu projecte actual, 

exposar les seves necessitats i crear si-
nergies amb el govern. Actualment, la 
Fundació vetlla per la millora de la qualitat 

Núm. 733

El Dani Rodríguez treballa a Caltor, el Centre 
Especial de Treball de la Fundació Badalona 
Capaç, com auxiliar al servei de reparació i 
recuperació de contenidors des de fa ja set 
anys. Ara està fent realitat un somni increï-
ble: jugar al Barça. “Em feia molta il·lusió 
lluir els colors del Barça, no només com 
aficionat, també com a jugador”, expressa 
el Dani. El novembre va començar la seva 
experiència com a jugador del Barça Ge-
nuine. Tots els dilluns entrena a la Ciutat 
Esportiva i alguns caps de setmana juga 
partits de la Lliga Genuine Santander.

De Badalona 
Capaç al Barça: 
la història de Dani 
Rodríguez El 7 de març comença la preinscripció a les escoles

El Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya ha fet oficials les dates de pre-
sentació de sol·licituds de preinscripció dels 
diferents nivells educatius de cara al curs 
2022-2023. A educació infantil i educació 
primària, la data és del 7 al 21 de març, mentre 
que a l’ESO s’ha fixat el període del 9 al 21 de 
març. Pel que fa al batxillerat, caldrà presen-
tar la sol·licitud de preinscripció del 20 al 26 
d’abril. 20-26 d’abril (per l’alumnat que passa 
de 4rt d’ESO) i 17-23 de maig són les dates 
fixades pels cicles formatius de grau mitjà. Del 
25 al 31 de maig, les preinscripcions de grau 
superior.

Factors decisius
De la mateixa manera, cada centre educa-
tiu planifica ja les seves jornades de portes 
obertes per donar a conèixer el seu projecte. 
En aquest sentit, és molt important considerar 
diversos factors abans de triar escola per a un 
fill/a. Que l’alumne sigui el protagonista del 
seu procés d’aprenentatge és bàsic. En segon 
lloc, que les famílies percebin el centre com a 
una comunitat, amb capacitat per establir una 

Com triar escola pels teus fills: 
una decisió de gran valor afegit 

comunicació fluida entre alumnes, docents i 
pares. El projecte de centre ha de perseguir la 
formació de ciutadans crítics, compromesos 
amb l’entorn i responsables. Donar protago-
nisme a la creativitat, a l’expressió artística, a 
la música i l’esport també suposa un punt a te-
nir en compte. Igualment, que el centre imple-

menti metodologies que desenvolupin les in-
tel·ligències múltiples i els talents de tothom té 
vital importància. Com a altres factors: l’aten-
ció a la diversitat, el foment de l’emprenedo-
ria, la implementació de noves tecnologies al 
centre, una bona planificació de sortides i una 
estratègia d’escola verda i sostenible.

Les portes obertes comencen aviat

En Dani juga a la Liga Genuine amb el Barça / 
Foto: BDN Capaç

27/01 al 09/02/2022

El conseller d’Educació realitza una visita a Badalona 

El conseller d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, Josep 
González–Cambray i la directora 
dels Serveis Territorials d’Edu-
cació a Barcelona-Comarques, 

La comunitat educativa reclama 
més inversió a la Generalitat

Sílvia Ortiz, van realitzar una 
visita oficial a Badalona per re-
unir-se amb l’alcalde Guijarro i 
la regidora Aïda Llauradó i amb 
representants de la comunitat 

educativa de la ciutat. La trobada 
amb directores i directors dels 
diferents centres educatius de 
Badalona va tenir lloc a la Glo-
rieta del parc de Can Solei i Ca 
l’Arnús. La comunitat educativa 
va demanar inversió urgent a la 
Generalitat per pal·liar el dèficit 
constructiu de centres escolars 
que té Badalona. En aquest sen-
tit, el conseller d’Educació, Josep 
González–Cambray, va assegurar 
que “disposem de les dotacions 
econòmiques necessàries per a 
les construccions de dos nous 
instituts a la ciutat –La Riera i 
Ventura Gassol- i de dues esco-
les –Badalona Port i Ventós Mir-
”. De fet, la licitació de La Riera ja 
s’ha iniciat. Des de l’Ajuntament 
de Badalona es va reclamar tam-
bé la necessitat de dur a terme la 
redacció del projecte per crear la 
nova escola Montigalà. 

Pomar és, sens dubte, el barri de 
Badalona que en els darrers temps 
està demostrant una cohesió veï-
nal més forta. Fa mesos es va crear 
una brigada de voluntaris per arre-
glar els desperfectes de via públi-
ca que hi ha arreu. Ara, la mateixa 
brigada ha fet un pas més fer de 
Pomar un barri més atractiu i bo-

nic. Des d’inicis de gener, un cop 
passat Nadal i Reis, la brigada ha 
replantat diversos avets, després 
de fer una crida perquè els veïns i 
veïnes els cedissin en comptes de 
llançar-los a la brossa. A inicis de 
gener ja n’havien replantat sis. La 
idea és que puguin créixer en di-
verses zones verdes del barri. 

Veïns de Pomar 
replanten els avets 
de Nadal al barri 

La cooperació veïnal de Pomar és un exemple

La licitació per l’institut La Riera ja comença 

de vida de les persones amb discapacitat 
intel·lectual i del desenvolupament (DID), 
donant servei a 636 persones i a les seves 
famílies a Badalona amb el suport de 77 
professionals. 

Dificultats i demandes
Badalona Capaç ha exposat a Guijarro les 
dificultats que està patint el Centre Espe-
cial de Treball, principalment generades 
per la manca de subvencions. Aquestes no 
s’han incrementat per compensar les puja-
des del SMI, per la devaluació del valor de 
la feina en manipulats o per l’envelliment 
de la plantilla, entre d’altres. Per tal de su-
perar aquestes dificultats el Centre Espe-
cial de Treball s’ha especialitzat en serveis 
externs que es puguin oferir a les empre-
ses: neteja de locals, edificis i viaria, jar-
dineria, logística i restauració. Des de la 
Fundació es demana amb urgència cercar 
vies de col·laboració per tal d’incrementar 
la inserció de les persones amb DID, tant 

al mateix consistori, com a la xarxa em-
presarial de la ciutat de Badalona.

Rècord en insercions
Tot i les dificultats, Badalona Capaç 
tanca l’any en positiu, incrementant 
les insercions laborals respecte a anys 
anteriors i augmentant el nombre de 
col·laboracions amb empreses. Les xi-
fres referents a l’ocupació de les perso-
nes amb DID, però, no són encoratja-
dores. El col·lectiu compta amb una de 
les taxes d’ocupació més baixes l’any 
2020 segons el V Anàlisi de Dades so-
bre Ocupació i Discapacitat Intel·lectual 
elaborat per l’Associació Empresarial 
per la Discapacitat. Badalona Capaç 
continua treballant per demostrar que 
les capacitats, tot i les barreres i els 
límits, no impideix que les persones 
amb DID puguin treballar a un munt 
d’empreses aportant un valor afegit allà 
on siguin.
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L’oftalmologia d’alta resolució 
redueix un 70% la llista d’espera a Badalona 
En una única consulta es fan proves complementàries, el diagnòstic i es pauta tractament 

El nou model està basat en la consulta d’alta resolució

El servei d’Oftalmologia de l’Hospital Ger-
mans Trias va posar en marxa l’estiu del 
2020 un nou model d’atenció als seus pa-
cients per millorar la qualitat assistencial 
de les consultes, reduir temps d’espera, 
millorar l’experiència del pacient i optimit-
zar els processos assistencials d’aquesta 
especialitat. El nou model està basat en la 
consulta d’alta resolució o d’acte únic, és a 
dir, una primera visita amb l’especialista al 
centre d’atenció especialitzada (CAE) en la 
qual es fan les proves complementàries al 
moment i el pacient surt amb un diagnòstic 
i cita per iniciar el seu tractament amb la 

major brevetat possible. Gràcies a aquesta 
optimització, la llista d’espera d’aquesta 
especialitat s’ha reduït en un 70%. Susa-
na Ruiz, oftalmòloga especialista en retina 
i coordinadora del servei al CAE, valora la 
posada en marxa d’aquestes consultes com 
“una gran millora pel pacient, ja que abans 
calia una primera visita, una derivació per 
a la prova a l’Hospital Germans Trias i una 
segona visita de nou al CAE per valorar-la 
amb el facultatiu”. El nou model assistencial 
va sorgir com a resposta urgent del Servei 
d’Oftalmologia de Germans Trias a l’impacte 
de la pandèmia de Covid-19 a la seva espe-

Núm. 733

BADALONA ÉS CONVERTEIX EN UN POL D’INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL PER A PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ 

S’ha inaugurat a Badalona la 
nova delegació al Barcelonès de 
la Fundació Formació i Treball, 
en aliança amb la Fundació Lle-
gat Roca i Pi. Amb aquest nou 
espai s’amplien les capacitats 
d’aquesta entitat per a la pro-
moció de programes d’inserció 
laboral per oferir oportunitats 
d’accés al mercat laboral a les 
persones més vulnerables o en 
risc d’exclusió social. Un equip 
de 26 persones treballen en 
aquest nou espai per impulsar 
programes de formació i d’in-
serció sociolaboral. El local està a Badalona Sud

ACTUALITAT

cialitat: “El temor dels pacients a acudir als 
centres sanitaris, especialment a l’hospital, 
endarreria tant el diagnòstic com l’adherèn-
cia als tractaments. En aquest sentit, ens 
preocupaven especialment les patologies 
amb afectació macular perquè són altament 
invalidants si no es diagnostiquen i tracten 
a temps”, expliquen Susana Ruiz i Sandra 
Gómez, també especialista en retina.

“Tu retina importa” 
L’Hospital Germans Trias va reforçar la 

capacitat de diagnòstic i tractament de 
patologies oftalmològiques al CAE Dr. 
Barraquer adherint-se al projecte “Tu re-
tina importa”, una campanya solidària de 
Novartis gràcies a la qual la farmacèutica 
ha cedit un tomògraf de coherència òptica 
i un retinògraf de camp ampli, les eines 
principals per al diagnòstic i seguiment 
de les patologies maculars o de la reti-
na. Aquestes tecnologies s’han instal·lat 
només en aquest CAE ja que és on la in-
fraestructura ho ha permès.
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Una nou cas de fotodenuncia 
vinculat al tractament, gestió i 
recollida de residus a Badalona. 
En aquest cas ha estat Eduardo 

Denuncien acumulació 
de residus del Sociosanitari 
El Carme al carrer

Rubio, un veí de Montigalà, qui 
ha fet pública una imatge indig-
nant. Segons explica, els veïns 
de Montigalà ja s’han acostumat a 

veure com residus del Centre So-
ciosanitari El Carme s’acumulen 
d’aquesta manera al costat dels 
contenidors de brossa, inclús so-
brepassant la seva alçada. Rubio 
també alerta que des del veïnat 
s’ha escrit a l’Ajuntament en múl-
tiples ocasions per posar remei a 
la situació. Segons els veïns, cada 
tarda treballadors del sociosani-
tari arriben als contenidors amb 
carretons plens de deixalles. Els 
veïns no entenen el motiu pel qual 
el sociosanitari no pot disposar de 
contenidors propis.

Barques abandonades
Durant els darrers dies, també han 
circulat a través de xarxes diver-
ses fotografies de petites barques 
abandonades en molt mal estat en 
una finca de Bonavista, al carrer 
Fogars de Tordera, on s’havia de 
situar la nova aula de natura pel 
barri. 

La brossa supera l’alçada dels contenidors / Foto: Eduardo Rubio

764 DESNONAMENTS A BADALONA DURANT EL 2021: 
UNA MITJANA SUPERIOR ALS 2 PER DIA 

EL RÀNQUING DE LES DEU MILLORS PATATES 
BRAVES DE BADALONA PER L’INFLUENCER ‘BRAVAS 
BARCELONA’

BREUS

Durant l’any 2021, a Badalona es 
van produir un total de 764 des-
nonaments: més de 2 cada dia i 
més de 63 cada mes. Aquestes 
dades les va presentar David 
Torrents, regidor de serveis 
socials, al Badalona Matí. En la 
mateixa intervenció, Torrents va 
carregar contra l’actitut d’Albiol i 

Bravas Barcelona, canal de You-
Tube especialitzat en tastar pata-
tes braves arreu del territori, ha 
visitat Badalona per establir la 
classificació de les deu millors 
racions de braves que es poden 
menjar a la nostra ciutat. Tal 
com podeu apreciar en el vídeo, 
l’Edu, de Bravas Barcelona, rea-
litza un rànquing molt detallat. 
Del 10 a l’1, la classificació de 
braves de Badalona segons Bra-
vas Barcelona queda d’aquesta 

del PP de Badalona vers la pro-
blemàtica de la nau del carrer 
Progrés. Va afirmar que el PP va 
invertir 900.000 euros en ajudar 
les persones de la nau cremada 
del Gorg i que es van necessitar 
9 setmanes per desarticular el 
campament generat després del 
tràgic incendi. 

manera: Can Teixidó, El Quijote, 
Can Daniel, L’Estupendu, Garito 
24, Lebowski, El Colze Empi-
nat, El Cele, Embarcadero i Can 
Llaunes. 

27/01 al 09/02/2022
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Laura Escudero, Biotecnòloga i investigadora badalonina, 
ha estat  premiada per la Fundación Pfizer per un estudi 
innovador sobre la biòpsia líquida 

Laura Escudero ha estat quatre anys investigant al VHIO de la Vall d’Hebron   
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Té només 30 anys, però ja ha viscut en múl-
tiples països, fet un doctorat i completat un 
postdoctorat d’investigació durant quatre 
anys a l’Institut d’Oncologia de la Vall d’He-
brón (VHIO). La doctora Laura Escudero és 
sinònim de pur talent badaloní. Va créixer a 
les aules del Col·legi Badalonès i ballant a 
l’escola de dansa Marisa Yudes. Només un 
marge de quatre centèsimes en la nota de 
tall van impedir-li estudiar Medicina, fet que 
va dur la Laura cap a la Universitat de Vic a 
cursar el grau en Biotecnologia. ‘Mala sort’, 
podrien pensar alguns. Doncs el cert és que 
gràcies a aquelles quatre dècimes, Badalo-
na pot presumir de comptar amb una jove i 
reconeguda investigadora. De fet, la Funda-
ción Pfizer ha premiat la doctora Escudero 
per la seva investigació sobre la biòpsia lí-
quida i les seves aplicacions mèdiques per 
caracteritzar i monitorar el medul·loblasto-
ma, el tumor cerebral maligne més comú 
en infants. L’estudi s’ha realitzat al grup del 
Dr Seoane a l’Institut d’Oncologia de la Vall 
d’Hebron.  Als Premis Fundación Pfizer de 
Innovación Científica para Jóvenes Investi-
gadores s’hi han presentat més de 100 cien-
tífics d’Espanya.

Què és una biòpsia líquida?
Una biòpsia sòlida consisteix en agafar un 

tros del tumor per analitzar-lo. En el cas 
d’alguns tumors cerebrals, es complica 
bastant poder-hi accedir directament en 
alguns casos. La biòpsia líquida permet 
estudiar diferents fluids biològics que con-
tenen parts de l’ADN del tumor. D’una for-
ma menys invasiva pel pacient podem fer 
un diagnòstic, podem monitorar el tumor i 
analitzar les mutacions que pot presentar en 
cas d’una recaiguda. Això ens pot ajudar a 
saber amb quins fàrmacs podem atacar el 
càncer.

D’on et ve la passió per investigar?
Crec que la investigació s’ajusta molt a com 
sóc. En un principi jo volia estudiar Medi-
cina, però per unes centèsimes de nota em 
vaig quedar fora en la primera assignació, 
tot i que podria haver entrat al setembre. La 
veritat és que des de bon començament la 
Biotecnologia em va apassionar. Durant tota 
la carrera vaig estar fent pràctiques d’in-
vestigació als estius i a tercer i quart vaig 
marxar a Anglaterra i Gales. Em vaig decidir 
quedar a Cardiff per fer allà el doctorat en 
genètica del càncer i, en acabar, vaig estar 
quatre anys com a investigadora postdocto-
ral a l’Institut d’Oncologia de Vall d’Hebron 
(VHIO). Mentre he estat aquí he treballat 
molt investigant el potencial de la biòpsia 

durant el confinament. Compartim un grup 
de LinkedIn amb metges, investigadors i 
estudiants on es fan propostes de llibres 
i després els comentem en sessions de 
Zoom. La divulgació és un camp que tam-
bé m’agrada molt i a través d’Instagram (@
scientist.minerva) intento treure una mica 
de temps per acostar la ciència a les perso-
nes d’una forma propera i fàcil.

La Laura explica la 
investigació per la 
qual ha rebut un premi 
de Pfizer

líquida per ajudar pacients pediàtrics amb 
medul·loblastoma: un tipus de tumor cere-
bral, i en altres projectes de recerca.

Quins projectes de futur tens?
Després de tancar una etapa al VHIO, ara em 
vull especialitzar molt en l’àmbit del càncer 
infantil. He començat un màster en Bioin-
formàtica i anàlisi de dades òmiques. En 
recerca, cada vegada estem generant més 
dades i necessitem aplicar la bioinformàtica 
per poder entendre-les i extreure’n coneixe-
ment. També m’agradaria tornar a marxar a 
l’estranger per després tornar i poder formar 
aquí el meu grup de recerca.

És real la soledat de l’investigador/a?
Passem moltes hores al laboratori i, si ets 
fora de casa, en certs moments sí que et 
sents una mica sola. Però a vegades has de 
fer un pas cap a allò desconegut per avançar 
i créixer. També acabes fent amistats a altres 
països. A mi la dansa m’ha ajudat molt. És 
una font de desconnexió increïble. 

Què és per tu la lectura?
Doncs una part molt important. De fet, com 
a ambaixadora de l’Associació Europea 
Contra el Càncer (EACR) porto un club de 
lectura de llibres científics. La idea va sorgir 

A vegades has de 
fer un pas cap a 
allò desconegut per 
avançar i créixer. 
A mi la dansa m’ha 
ajudat molt

En un futur m’agradaria 
poder utilitzar tota 
l’experiència de 
l’estranger per formar 
aquí el meu propi grup 
de recerca
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“La biòpsia líquida permet 
estudiar els tumors cerebrals en infants”
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Dijous 27 de gener
Pandèmies a la baixa edat mitjana 
Museu de Badalona (19h)

Divendres 28 de gener 
Judy & Punch
El Círcol (19h)

Divendres 28 de gener 
L’oncle Vània
Teatre Zorrilla (20h)

Diumenge 30 de gener 
Lalika 
Teatre Margarida Xirgu (18h)
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La cantant badalonina Kery Sankoh protagonitza un dels musicals de moda

Del laboratori de Can Ruti 
a convertir-se en Tina Turner 

D’un laboratori de l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol a triomfar a la 
Gran Via de Madrid com a pro-
tagonista d’un dels musicals de 
moda. Aquesta és la història de la 
badalonina Kery Sankoh, qui pro-
tagonitza el musical ‘Tina, el mu-
sical’, espectacle sobre la vida de 
la popular artista nord-americana 
Tina Turner. El musical es va estre-
nar a Londres el 2018 i després a 
Broadway. Des de finals del 2021 
es pot veure al teatre Coliseum de 
la Gran Via de Madrid. La cantant 
badalonina, de pare de Sierra Leo-
na i mare catalana, va ser escolli-
da entre centenars d’aspirants en 
un càsting internacional. Segons 
informa la coproductora de l’es-
pectacle, Stage Entertainment, la 
mateixa Tina Turner ha manifestat 
sentir-se “encantada pel talent ex-
traordinari” mostrat per la Kery. 

De l’hospital a l’èxit
Sankoh treballava de tècnica de labo-
ratori a la farmàcia de l’Hospital de Can 
Ruti de Badalona quan la van trucar 
per fer un càsting per al musical “El 
rey león”. La van contractar i després 
va anar enllaçant projectes de primer 
nivell com “El guardaespaldas” i “The 
King of Rock”, el musical de Michael 
Jackson. ‘Tina, el musical’ repassa la 
biografia de l’artista posseïdora de 12 
premis Grammy, una de les més taqui-
lleres de tots els temps, a través de 29 
cançons que han marcat la seva carrera. 
L’espectacle parla de l’etapa de la seva 
infantesa a Nutbush, Tennessee, fins 
que va començar la carrera en solitari, 
ja prop dels 40. L’obra també aborda els 
maltractaments que va rebre l’artista de 
part del seu primer marit, amb escenes 
dures i crues. El musical busca, a ban-
da de fer vibrar l’espectador, parlar de 
violència de gènere i de racisme. La badalonina Kery Sankoh triomfa a Madrid / Fernando Villar
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Va guanyar el premi còmic en la passada edició 

Isaac Sánchez (Badalona, 1981) signarà el 
cartell de la 81a edició de la Feria del Libro 
de Madrid que se celebrarà al Parc del Re-
tiro del 27 de maig al 12 de juny. L’obra es 
presentarà el proper mes d’abril. La imatge 
serà adaptada a diferents suports, entre ells 
un cupó de l’ONCE, que se sortejarà al llarg 
de la Fira. Sánchez, conegut popularment 
com a Loulogio, és autor del còmic ‘El re-
torno del hombre pez’ (Dolmen, 2009), així 
com de la trilogia ‘Taxus’ (Dolmen, 2019) i 
‘El don’ (Dolmen, 2021). Per aquest darrer 

El badaloní Loulogio farà el 
cartell de la Feria del Libro 

treball va ser reconegut per la Feria del Li-
bro com a guanyador del Premi Llibre de 
l’Any 2021 en la categoria de còmic. Loulo-
gio col·laborat com a il·lustrador per a em-
preses com Marvel i Epic Games. El badalo-
ní és humorista, youtuber i col·labora a TV i 
ràdio. Actualment també es troba treballant 
a la seva propera novel·la gràfica: ‘Baños 
Pleamar’. La 81a edició de la Feria del Libro 
de Madrid se celebrarà amb el lema “Fulleja 
el món” i l’eix temàtic serà el viatge, en una 
triple vessant, ha informat l’organització.

Loulogio es també humorista i youtuber

Així és el musical de 
Tina Turner 



PRÈVIA LLIGA 16a Jornada Lliga ACB. Fernando Martín. Divendres 28 de gener a les 20:30h

Les opcions de finalitzar la primera vol-
ta entre les quatre primeres posicions i 
classificar-se per a la Copa del Rei ACB 
com a cap de sèrie es van avivar dimarts 
al matí, quan la ACB va anunciar que, fi-
nalment, el partit de diumenge del Joven-
tut contra l’Urbas Fuenlabrada - ajornat a 
causa de la covid al conjunt madrileny - 
es jugaria aquest divendres (20:30h) al 
Fernando Martín. Aquest duel, podria ser 
fonamental i decisiu perquè el nom del 
“CLUB JOVENTUT BADALONA” al sor-
teig de Copa estigui al bombo dels con-
junts caps de sèrie i evitar FC Barcelona 
i R. Madrid a quarts de final. En el cas 
que no s’hagués disputat aquesta jornada 
abans del 30 de gener, la Penya s’hau-
ria classificat per percentatge victòries 
- derrotes i qui sap si el partit d’aquest 
divendres hauria estat decisiu. Però com 
aquesta realitat no es produirà, la Pen-
ya podrà demostrar a pista per què els 
verd-i-negres són un dels quatre millors 
equips de la lliga al final de la primera 
volta. El Badalona ha guanyat dos dels 
tres darrers enfrontaments a Fuenlabra-
da davant un conjunt que aquest curs 
només ha aconseguit cinc victòries i 
lluita per mantenir la categoria. Christian 
Eyenga és el jugador amb passat verd-i-
negra a Badalona. Amb una mitjana de 
17,1 punts per partit, Obi Emegano és el 
màxim anotador del Fuenlabrada i Kyle 
Alexandre l’integrant que atrapa més re-
bots, amb 5,9 per jornada.  A causa de la 

covid, el Fuenlabrada no disputa un par-
tit des del passat 28 de desembre. Aquest 
divendres, acumularà un mes des del seu 
darrer partit, amb derrota a Lugo contra 
l’Obradoiro. 

D’Hamburg a Madrid
Sense temps de descans després del par-
tit d’Eurocup d’ahir dimecres, el Joventut 
ha fet nit a Hamburg i viatjarà directament 
durant el matí d’aquest dijous a Madrid, 
a on preparà durant tot el dia d’avui i el 
matí de divendres l’enfrontament del ves-
pre al Fernando Martin.  

De Fuenlabrada al Palau
Dos dies després de l’enfrontament de 
Fuenlabrada, la Penya tornarà a disposar 
de només 24 hores per recuperar-se, ja 
que diumenge hi haurà derbi. La Penya 
disputarà el partit contra el FC Barcelona 
al Palau Blaugrana (18:30h). Un partit 
que segons el desenvolupament i marca-
dor a Fuenlabrada podria ser decisiu per 
assegurar la classificació com a caps de 
sèrie. La temporada 2014 - 2015 es va 
produir el darrer triomf verd-i-negre al 
Palau contra el Barça. Guillem Vives serà 
l’únic dubte per al partit de Fuenlabrada. 
El base barceloní no va viatjar dimarts a 
Hamburg i la seva evolució i sensacions 
determinaran si viatja dijous a Madrid. 
La resta de l’equip, el tindrà disponible 
Carles Duran per al partit de divendres a 
Fuenlabrada i diumenge al Palau. 

Objectiu: arribar a la Copa ACB com a cap de sèrie

JOVENTUT BADALONAURBAS FUENLABRADA

El Joventut visitarà divendres Fuenlabrada i diumenge el Palau Blagrauana | Foto:  FC Barcelona

Propers partits

 Barça - Joventut
     Fuenla     -     Joventut

 Casademont ZGZ -  UCAM Murcia  
 Hereda SPB - Lenovo Tenerife 
 BAXI Manresa -  Hereda SPB
  Gran Canaria -  Monbus Obradoiro
 Urbas Fuenla. -  Casademont ZGZ
 Real Madrid  - Morabanc And.  
 UCAM Murcia  - Río Breogán 

 Urbas Fuenla   (ajornat)  Joventut
  Valencia  Basket  (divendres) Granca
 Unicaja 112 - 72  Casademont ZGZ
 Morabanc And. 79 - 82 BAXI Manresa
 Real Madrid 75 - 85 Barça
     Monbus Obra. 100 - 83 Río Breogán
 Bitci Baskonia 80 - 69 Hereda SPB  
 Coosur R. Betis 71 - 88 Surne Bilbao
 UCAM 88   -     86 Lenovo Tenerife 

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

 1 Real Madrid 16 2
 2  Barça 12 3
 3 BAXI Manresa 12 6
 4 Joventut 10 5
 5  UCAM Murcia 10 6
 6  Bitci Baskonia 9 8
 7  València Basket 9 6
   8    Río Breogán 9 8
 9  Lenovo Tenerife 8 7
 10  Surne BB 8 9
 11  Unicaja          7                9
12    Gran Canaria 7 9
13    Monbus Obradoiro 6 11
 14    Casademont ZGZ 6 11
 15    Urbas Fuenlabrada           5            10
 16    Morabanc And.         5            12
18  Hereda SPB 4 12
18  Coosur R. Betis 3 13

Classificació
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La Penya buscarà ser cap de sèrie set anys després

El retorn del mite Zeljko Obradovic
Obradovic torna a l’Olímpic acompanyat pel badaloní Josep M. Izquierdo

Foto: ACB

El sorteig de la Copa ACB, 
el proper dilluns 31 de gener

Després de preveure’s que finalitza-
ran oficialment tots els partits de la 
primera volta - la Penya jugarà di-
vendres a Fuenlabrada i diumenge al 
Palau contra el Barça -, el Joventut ja 
sap que es classificarà per a la Copa 
del Rei. Ara bé, els verd-i-negres 
voldran fer-ho com a cap de sèrie. 
Amb un balanç provisional de deu 
victòries i només cinc derrotes (10-5) 
els de Carles Duran han de guanyar 

2006 - 2007 (12 de desembre de 2006) va ser 
el darrer partit que Penya i Obradovic es van 
enfrontar en competició oficial. Aquest proper 
dimarts 2 de febrer es tornarà a produir aquest 
duel, amb una rivalitat Joventut - Obradovic 
durant dues hores.

un partit més. Des de la temporada 
14-15,  no s’aconsegueix finalitzar la 
primera part del curs entre els quatre 
primers classificats. La Copa del Rei 
de Las Palmas 15’, els badalonins 
van segellar el seu bitllet en tercera 
posició, quan Salva Maldonado era 
l’entrenador en la banqueta. Els bada-
lonins van superar el Gran Canaria a 
quarts i van caure a semifinals con-
tra el Madrid. Amb aquest privilegi 

a l’abast, la Penya jugaria els quarts 
de finals 22’ contra Manresa, Murcia, 
Valencia, Breogán, Baskonia, GranCa 
o Tenerife. Aquest dilluns 31 de gener 
es realitzarà el sorteig a Granada. El 
17 i 18 de febrer es jugaran els partits 
de quarts (18:30h i 21:30h), dissabte 
19 les semifinals (18:30h i 21:30h) i 
diumenge 20 de febrer la gran final 
(18:30h), al Palacio Municipal de De-
portes de Granada. 

L’entrenador campió de la Eurolliga en la tem-
porada 1993 - 1994, Zeljko Obradovic, tornarà 
aquest proper dimarts (21:00h) a l’Olímpic. Ho 
farà per tornar a enfrontar-se al Joventut però 
aquesta vegada en un partit de competició 
oficial. L’actual tècnic del KK Partizan és l’en-
trenador que va liderar des de la banqueta la 
gesta més daurada en la història del Joventut: 
campions d’Europa.Fa cinc anys, en un partit 
de pretemporada durant el curs 2017 - 2018, 
Obradovic es va enfrontar a la Penya quan 
entrenava el Fenerbahce, en aquell moment 
vigent campió continental amb el conjunt turc. 
Obradovic també ha estat present als diversos 
actes de commemoració d’aquella Eurolliga. 
L’entrenador serbi, de 61 anys, sempre ha 
mostrat públicament la seva estima que té a 
la Penya i més d’una vegada ha visitat l’Olím-
pic i ha gaudit del primer equip verd-i-negra 
des de la graderia. El curs anterior, després de 
tancar cicle al Fenerbahce, la Penya visitava 
el Partizan en partit d’Eurocup i Obradovic va 
aprofitar la visita dels badalonins a l’equip de 
la seva terra per apropar-se al pavelló i gaudir 
del partit al costat del president verd-i-negre, 
Juanan Morales. Morales va ser un dels inte-
grants que va entrenar Obradovic durant aque-

Foto:  D.Grau /CJB

lla temporada 93-94 i, previsiblement, el pro-
per dimarts es retrobarà amb ell a l’Olímpic. 
També amb Ivan Corrales, integrant d’aquell 
equip i actualment analista a Ràdio Ciutat de 
Badalona. El Joventut - Panathinakos en la 
fase de grups de l’Eurolliga en la temporada 

L’etiqueta #VenturaRenovacio va ser 
un dels trending topics durant el dia 
del passat dimecres 19 de gener. 
Els aficionats del Joventut han co-
mençat a omplir la xarxa social de Twi-
tter amb aquesta massiva demanda. 
Ni més ni menys que més de 600 men-
cions, 2.500 vegades compartit, 3.500 
interaccions, 600.000 impressions, i un 
clam verd-i-negra massiu i molt clar: la re-
novació del capità Albert Ventura.Aquesta 
temporada finalitza el seu contracte amb 
el primer equip verd-i-negra però el club 
encara no té la previsió d’anunciar l’acord 
a curt termini. Ventura va renovar fa tres 
anys (2019) amb la Penya, fins a l’estiu de 
2022, i durant els seus 10 anys al primer 
equip del Joventut ha disputat 314 partits 
a la Lliga Endesa i és el tercer jugador 
històric del club amb més participacions 
amb la samarreta verd-i-negra. Des d’edat 
Cadet, procedent de les Escoles Mingue-
lla,  Ventura només ha jugat al Joventut i 
és tot un referent per al planter del Club i 
un referent i mirall de l’afició badalonina. 

Ventura, 
TT a 
Twitter
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La renovació de 
Ventura en vídeo

Foto: CF Badalona

El Badalona visita el Camp d’Esports de 
Lleida aquest diumenge a les 17:00h. El 
conjunt de la capital del Segrià és la gran 
bèstia negra dels escapulats en les darreres 
temporades. Els enfrontaments contra els 
lleidatans mai han estat uns duels gens as-
sequibles per als badalonins. Dues derrotes 
i quatre empats en els darrers sis enfron-
taments és el balanç agre dels badalonins.
La situació extraesportiva del Lleida Es-
portiu tampoc és una situació i un context 
que acompanyi gaire. Tot i les dificultats 
econòmiques, institucionals i divorci Club 
- afició, l’equip de Gabri Garcia està demos-
trant que tenen un orgull i una força interna 
que els empeny a continuar lluitant a cada 
partit i a cada jornada. Si més no, el Lleida 

dents de la situació institucional del Lleida 
Esportiu, ja que el darrer partit dels lleida-
tans es va disputar a porta tancada i sense 
seguidors a la graderia del Camp d’Esports.

LLEIDA CF BADALONA

Visita a Lleida, la bèstia negra del Badalona
19a Jornada. Camp d’Esports. Diumenge 30 de gener a les 17:00hLA PRÈVIA: 

acumula quatre victòries consecutives i és 
un dels conjunts més en forma del grup 3 
de Segona RFEF. Les baixes en les darre-
res setmanes de Víctor Vidal, Quim Araujo, 
Pedro Inglés i Modest són les conseqüèn-
cies d’un conjunt que acumula més de tres 
mesos sense cobrar res. Aquest context, 
però, no ha afectat - visiblement - el ritme 
de competició i és un dels equips més pe-
rillosos al darrer mes de lliga. El Badalona 
haurà de mossegar durant els 90 minuts 
per sumar els tres punts i allunyar-se de les 
posicions perilloses després del frustrant 
empat a l’Estadi contra l’Ebro. El descens és 
molt a prop i la victòria molt necessària. Els 
aficionats del Badalona que vulguin presen-
ciar el partit en directe hauran d’estar pen-

Marckus, nova incorporació
Aquesta setmana, el Badalona ha anunciat 
la incorporació del migcampista Marckus, 
provinent de la AD Mérida.
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El Badalona aposta per l’esport inclusiu amb 
un equip de discapacitats intel·lectuals de sala

Foto: CF Badalona

El CF Badalona ha tornat a fer un nou pas en-
davant en la seva responsabilitat social i inte-
gradora. El club escapulat, la Fundació Futbol 
Badalona i la Fundació SIQUE han arribat a un 
acord per a la formació d’un equip de disca-
pacitats intel·lectuals, El president escapulat 
Miguel Ángel Sánchez, el de la FF Badalona 
(FFB), Josep Ansensio, i Samuel Esturo, Direc-
tor Gerent de la Fundació, en representació de 
la seva presidenta, Rosalia Feliu, van presentar 
l’acte. “El club tenia present aquest objectiu i 
ara ha arribat aquest moment i que represen-
tarà un club centenari com és el Badalona“, 
va transmetre Sánchez. Entre els jugadors 
de l’equip hi figura el “Paquito”, un aficionat 

històric del Badalona i que tindrà l’oportunitat 
de jugar amb els colors escapulats. “Per a mi 
és molt il·lusionant formar part d’aquest pro-
jecte. Ja tinc una edat però esperem guanyar 
alguna cosa”. D’altra banda, la FFB cedirà la 
seva equipació i material. A més a més, tam-
bé es disposarà de les seves instal·lacions a 
l’equip de futbol sala que entrenarà els dime-
cres a l’Institut les Ciències, al barri de Bufalà. 
A llarg termini, es buscarà un camp amb gespa 
artificial. Un equip de la Fundació Sique serà 
integrat dins de l’organigrama esportiu de la 
Fundació i participarà en les competicions de 
la Federació ACELL i altres, sota el nom “FUN-
DACIÓ FUTBOL BADALONA-SIQUE”. 

Foto: Flash BDN

El Badalona va tenir a tocar la vic-
tòria en la passada jornada de lli-
ga davant el CD Ebro a l’Estadi (1-1). 
Un maleït penal a favor del conjunt ara-
gonès va congelar els escapulats - en una 
freda tarda a la ciutat - i sense temps de 
reacció per poder recuperar l’avantatge. El 
conjunt de Javi Moreno es va avançar grà-
cies al gol inicial del badaloní Toni Larrosa. 
El partit a l’Estadi va ser força igualat 
en la primera part, però amb un Bada-
lona amb més olfacte i perill en atac. 
Jaume Pascual va poder avançar els bada-
lonins al primer temps, però els seus dos 
intents van marxar fora. Per la seva part, 
l’equip de Saragossa no va saber gestio-
nar la possessió i transformar-la en perill. 
Els dos conjunts van marxar a vestidors 
amb empat a zero i no va ser fins al se-
gon equador de la segona meitat que 
es va inaugurar el marcador. Toni La-

BADALONA  -  EBRO

1 1

Un maleït penal al temps afegit glaça l’Estadi

rrosa va sorprendre amb una fuetada al 
fons de la xarxa en una jugada assajada. 
Quan semblava que el marcador i la victòria 
seria del Badalona, un penal al minut 94 va 
glaçar l’Estadi i el Badalona va deixar de 
sumar dos punts molt valuosos per apro-
par-se a la zona tranquil·la. La classificació 
segueix molt igualada però amb el descens 
a només un punt de distància. 

Classificació

Resultats Jornada 13Propera Jornada 

 Lleida Esportiu - Badalona 
 Ebro  -  Europa  
 Espanyol B -  Prat 
 Terrassa -  Brea 
 Teruel -  Andratx 
 Cerdanyola  -  Numancia 
 Tarazona  -  Ibiza IP 
 Peña Deportiva  -  Huesca B 
 Formentera  -  Ejea 

 Badalona 1 - 1 Ebro 
 Numancia 1 - 0 Espanyol B
  Andratx 1 - 1 Tarazona 
 Brea 3 - 3 Cerdanyola
 Ejea 0 - 1 Peña Deportiva
  Prat 1 - 2 Lleida Esportiu
 Ibiza IP 2 - 1 Formentera
 Europa 0 - 2 Teruel  
 Huesca B 1 - 0 Terrassa 

  Equip PTS GF GC

 1. Formentera  34 25 13
 2. Teruel 31 22 16
 3. Peña Deportiva  30 25 19
 4. Espanyol B 30 26 21
 5. Numancia 29 19 13
 6. Cerdanyola 28 31 25
 7. Ibiza IP  26 25 17
 8. Lleida Esportiu 25 20 21
 9. Andratx 24 20 19
 10. Terrassa 23 19 22
 11. Prat 22 16 17
 12. Badalona 22 14 17
 13. Tarazona 21 17 19
 14. Brea  21 19 23
 15. Huesca B 20 15 19
 16. Ebro 18 15 16
 17. Europa 17 18 29
 18. Ejea 8 12 32
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Pots mirar 
la crònica 
en vídeo

FUTBOL COMARCAL

El Seagull guanya la primera final a Mareo abans 
de la visita del Racing, també rival directe (1-2)
Remuntada de les ‘gavines’ al camp de l’Sporting

Foto: CE Seagull

El Seagull va sumar una victòria impor-
tantíssima i vital a la Ciutat Esportiva de 
Mareo davant l’Sporting, rival directe en 
la classificació. Les ‘gavines’ van haver de 
capgirar el marcador contra un adversa-
ri molt incòmode durant l’enfrontament. 
L’Sporting va sortir a mossegar des del 
minut u de joc i va donar el primer avís 
clar als tres minuts en un contraatac d’An-
drea. La lateral es va associar amb Miche-
lle i la veneçolana li va tornar la passada, 
habilitant la internada a l’àrea. La mateixa 
Andrea va finalitzar la maniobra amb un 
xut que va bloquejar sense dificultats Itziar. 
Primer temps amb clar perill local i ju-
gant-se pràcticament durant els primers 
45 minuts en camp badaloní. Intens i 
contundent, l’Sporting controlava el joc, 
dominant des del centre del camp, da-
vant un Seagull defensant i sense gene-
rar gens de perill. Després de superar la 
primera mitja hora de matx, Granda va 
avançar l’Sporting amb una vaselina so-
bre Itziar. Un gol que feia justícia local. 

Afortunadament, aquest gol va despertar 
les ‘gavines’ i l’empat va arribar quatre mi-
nuts més tard, tot just abans del descans. 
Carla Cotado va aprofitar una arribada per 
banda esquerra i va anotar el gol de l’em-
pat amb una centrada enverinada al fons 
de la xarxa. El gol va esperonar el conjunt 
badaloní, que ho va intentar novament amb 
un xut de Manau que va sortir desviat. 
Després del descans, el duel es va re-
prendre amb més igualtat, amb un Sea-
gull endollat. Itziar va salvar el 2-1 en un 
xut de Granda des de la frontal que es 
va enverinar després de colpejar Xénia. 
L’Sporting va perdonar massa i el Seagu-
ll ho va saber aprofitar. Al minut 75, Ma-
nau va engaltar un refús després d’un ser-
vei de cantonada i va transformar l’1-2 al 
marcador, amb 15 minuts encara de partit. 
Les ‘gavines’ van defensar la victòria i 
el Seagull va sumar una victòria més de 
tres mesos després. Vital abans de la visita 
del Racing a l’Estadi i per continuar lluitant 
per la permanència.

La dinàmica ascendent 
del Lloreda de Fran Cadenas a Segona Catalana
7 victòries i només dues derrotes als darrers 10 partits

Foto: CFLloreda

Qui pot aturar el Lloreda de Fran Cadenas? 
Doncs, des de fa tres mesos, pràcticament 
cap rival. 7 victòries, un empat i només 
dues derrotes als darrers 10 partits és el ba-
lanç de l’equip de vermell. “Després de l’ini-
ci complicat que vam tenir, amb quatre de-
rrotes en les primeres quatre jornades, hem 
pogut endreçar la situació. Vam començar 
guanyant el Molletense i des d’aleshores 
hem pogut mantenir aquesta dinàmica po-
sitiva”, valora el nou tècnic vermell. Ni més 
ni menys que onze posicions han escalat 
els de Badalona en els darrers dos mesos 
de lliga. Des del penúltim esglaó de la clas-
sificació, a la quarta plaça (actualment són 
sisens). 22 punts sumen al seu grup. Cade-
nas és un històric del futbol regional català 
i el Lloreda és casa seva. Amb 7 anys va 
començar a jugar fins a edat Cadet i durant 
les darreres temporades ha entrenat al fut-
bol base vermell. Aquest curs debuta en una 
banqueta amateur, després de dos anys a la 

coordinació de l’entitat. “El Lloreda 21-22 
és un equip nou, amb 15 incorporacions, 
un conjunt molt jove, jo debutant en cate-
goria amateur...Ara estem una situació po-
sitiva i esperem poder mantenir el ritme”. 
Un dels secrets d’aquesta dinàmica és la 
bona feina de Juan Carlos Peinado i Àlex 
Cruz i el treball físic per part dels jugadors. 
“Tàcticament, estem ben ordenats i a Sego-
na Catalana s’ha de saber treballar bé el joc 
directe i aquest aspecte és una de les claus 
de l’èxit”, exposa Cadenas. El nou tècnic 
badaloní analitza els tres primers mesos de 
la competició i se sorprèn del preocupant 
inici de lliga, així com de l’actual situació 
de l’equip. “Ni les quatre primeres derrotes 
van ser justes i em va sorprendre, ni viure 
set jornades sense perdre és una realitat 
normal. No ha estat fàcil reconstruir l’equip 
després d’una temporada sense competi-
ció. Entre la veterania i la joventut esperem 
lluitar durant tota la temporada. Haig de 

reconèixer que no esperàvem viure aquesta 
situació de ser quarts ara mateix”. “Objec-
tivament, el Lloreda està a la categoria que 

li correspon. Serà difícil aspirar a més i ara 
ens volem consolidar després del descens” 
, conclou Cadenas.

El vídeo
de l’acte
de la
signatura 

Reviu la victòria 
del Seagull contra 
l’Sporting 
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Llefià, Bufalà, Casagemes, Països Catalans...
tancament de les instal·lacions a causa de la covid
El poliesportiu de Llefià no va poder obrir diumenge per manca de conserge

ves pertinents conseqüències esportives. 
El confinament dels conserges de les ins-
tal·lacions a causa dels positius covids ha 
provocat el tancament d’alguns pavellons 
i la manca de servei.  “Aquesta situació  
que estem patint amb els conserges no 
és d’ara. Van passant Governs i regidors i 
no se soluciona. A principis de novembre 
es vam reunir amb la regidora i l’alcalde 
per exposar la realitat...sempre es tornar a 
començar. Tothom té molt bona fe però el 
tema dels pavellons és una mica desas-
trós”, exposa el president de l’Associació 
Badalona Bàsquet Base (BBB), Rosendo 
Gabara. “De totes les vegades, aquesta 
és la que més justificada està. Jo no haig 
de dubtar, però ens diuen que és un tema 
de covid. Nosaltres també ho estem patint 
amb equips i som conscients que és una 
realitat que afecta el 30 o 40% dels usua-
ris d’un club o empresa”, afegeix Gabara. 
“Ara no tenen personal de conserges per 
aquesta raó”. Durant la jornada d’entrena-
ments de la setmana anterior, el pavelló 
de Casagemes, pista habitual dels equips 
de l’AE Minguella, va estar unes hores 

sense conserge. Així mateix, el pavelló de 
Països Catalans, amb bona part  d’equips 
del Sant Andreu Natzaret, va estar tota una 
tarda de dimarts o dimecres tancat. “Tan-
car un pavelló durant més de cinc hores 
en una tarda és deixar al carrer nens i fa-
mílies i es perd una tarda d’entrenament”. 

Tancament de Llefià 
Durant el darrer cap e setmana, Llefià 
va haver de tancar durant una jornada a 
causa de la manca de conserge. “El re-
gidor Jordi Subirana ja coneix la realitat 
que es va viure aquest cap de setmana 
amb el tancament del pavelló de Llefià. 
Vam parlar amb la Federació per exposar 
aquesta problemàtica. Normalment, no 
disputar un partit comporta sanció. Tot 
i això, Gabara recorda que aquest fet no 
és puntual i que des dels clubs de bàs-
quet estan lluitant per intentar millorar les 
instal·lacions i pair les dificultats que pa-
teixen els clubs. “Tots els governs tenen 
molta voluntat però esports és una qües-
tió molt més profunda que no només el 
mateix regidor”.  

context agre que han viscut els clubs de 
basquetbol. Els pavellons de Llefià, Paï-
sos Catalans, Bufalà o Casagemes són 
algunes de les instal·lacions municipals 
que han patit aquesta realitat, amb les se-

El creixement de casos positius a tots 
els sectors és una realitat impossible de 
preveure i fins i tot molt difícil d’evitar. 
El món de l’esport no és una excepció i 
durant les darreres setmanes aquest és el 

Foto: Arxiu
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La foscor i manca d’il·luminació agreuja la 
deplorable situació a les pistes Paco Águila
El Rugby Badalona i la UGE Badalona tornen a exigir l’actuació municipal

Foto: Rugby Badalona

Practicar atletisme o rugbi en les pistes 
Paco Águila és fer-ho pràcticament a les 
fosques. El Rugby Badalona va denunciar la 
passada setmana a Twitter que la instal·la-
ció no té llum i tots els equips i atletes fan 
esport a les fosques. Dels 47 focus que té 
l’espai esportiu només funcionen 18. “La 
situació en les instal·lacions de la ciutat és 
deplorable. Amb l’anterior Govern, hi havia 
l’acord que s’havien d’iniciar les obres a 
partir d’aquest mes. Estem a 27 de gener 
i encara no s’ha fet el concurs públic, falta 
licitar, falta concretar el pressupost...moltes 
coses. Jo no sé si se n’enfoten o es pensen 
que som molt tontos. Quan ja no et queda 
res més a fer, ja no saps què fer. Quan els 
polítics estan a l’oposició, només fan que 
criticar el Govern. Quan manen, canvien el 
discurs. És molt decebedor viure aquesta 
situació com a ciutadà. Estem en una ciutat 

llastimosa”, exposa Carles Soldevila, presi-
dent del Rugby Badalona. Ara com ara, la 
urgència a curt termini és la il·luminació. 
No es veu. “Prioritària, prioritària, sí. En 
un parell de setmanes ens podem quedar 
sense llum i sense poder entrenar perquè 
no ens hi veurem. A més a més, no tenim 
aigua calenta. Fa sis mesos que van aca-
bar de fer els vestidors nous però nom ens 
podem dutxar. Dos anys per tenir els vesti-
dors nous i es poden aprofitar les dutxes”, 
afegeix empipat. La UGE Badalona és l’al-
tra gran entitat de la instal·lació. “La UGE 
ja tenia un acord amb una altra instal·lació 
per traslladar-se perquè a partir d’aquest 
mes de gener començaven les obres. Ens 
han enganyat” Un pressupost d’1.8 milions 
d’euros s’hauria d’invertir en les pistes Paco 
Águila però aquest compromís encara no 
s’ha executat.
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 Àries (21/3 al 20/4)
Mart a Casa X obre un temps de nous reptes laborals. 
Compte amb les lluites de poder. Evita la competició i en-
foca’t en els teus objectius. Trobades familiars desitjades.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Mart a Casa VII pot inclinar a viure un temps d’en-
frontaments amb la parella. Com a mínim potser cal-
drà fer algun reajustament. Bon període per cercar 
socis o col·laboradors.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
La llar pot demanar la teva atenció amb possibles repara-
cions o alguna feina domèstica pendent, que sembla que 
ja no pot esperar més. Sospeses treballar des de casa.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Mart al teu signe, atorga una dosi extra d’energia. 
També et sents més combatiu i posaràs límits a qui 
calgui sense despentinar-te. Amb tot plegat, tens 
l’estima més forta.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Potser cal sortir de l’entorn habitual, conèixer altres 
mons i cercar l’expansió, sobretot al sector laboral. Més 
presència de gent jove a casa. Inverteixes en tecnologia.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
A la feina les coses poden tornar-se tenses. Evita 
posar més llenya al foc. Si cerques feina, temps de 
moviment amb bons resultats. Compte amb les pres-
ses i distraccions.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
S’activa el teu sector de la ment i pots sentir que et costa 
més desconnectar o descansar. Et sents més enèrgic i 
resolutiu. Intenta, però, no resultar massa brusc.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Aprofundeixes en el teu costat més difícil i enfrontes 
algunes pors. Període per iniciar una teràpia psicolò-
gica. Penses, més del que voldries, en un amor del 
passat.

  Bessons (21/5 al 21/6)
L’economia entra en un període de recuperació o apa-
reixen algunes facilitats per fer front a pagaments. Si 
tens una relació de parella, podeu experimentant un 
final d’etapa.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Continues trencant cors i pot sorgir alguna persona 
de fort caràcter, interessada a conquerir-te. Si havies 
deixat aparcada una activitat lúdica, intentes recupe-
rar-la.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Cal posar-se al dia amb la gestió econòmica perquè pu-
guis arribar a final de mes. Pots rebre una oferta laboral 
inesperada o bé algun canvi sobtat al teu lloc de treball.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Pots viure una forta atracció sexual amb una persona 
amiga. Temps de treballar pel que has dissenyat pel 
teu futur. Ja no valen teories, és hora de passar a 
l’acció.

Previsions astrològiques per Roser Bona
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Francesc Termens culmina 
l’homenatge al seu pare al Dakar 2022
Va participar amb un vehicle restaurat en la categoria Classic

 Foto: Dakar

responsabilitat anar amb aquest cotxe amb 
tantes històries, ja que aquest vehicle va dis-
putar moltes carreres. Per això, el mínim que 
s’havia de fer era arribar-hi. Primer de tot, 
l’objectiu era gaudir de l’experiència, essen-
cial, i acabar el Dakar. Ramon Termens (pare) 
va ser mític copilot que va participar en múl-
tiples edicions de la prova més dura del món 
amb cotxe i camió des del seu debut el 1987. 
Amb la participació en l’edició d’enguany, el 
seu fill Francesc va fer el seu particular ho-
menatge al seu pare. Aquesta va ser la seva 
primera presència al Rally Dakar perquè, per 
falta de pressupost, no va poder anar al Dakar 
en anteriors edicions. Tot un somni familiar i 
el millor homenatge al seu pare al volant d’un 
Nissan Patrol amb què Termens i Prieto van 
disputar carreres mítiques.

59ª posició general
Després de superar les 12 etapes del ‘Dakar 
Classic’ Termens va finalizar la competició en 
59ª posició i la seva millor classificació va 
ser en la quarta etapa, amb una 36ª posició.

La X edició de la Cursa Benèfica Malal-
ties Minoritàries s’organitzarà diumenge 
27 de febrer al Passeig de Marítim. Acció 
Badalona, l’Associació de Comerciants 
Salut Alta Pau Piferrer i l’AAVV Turó Ca-
ritg són els organitzadors, amb l’aju-
da de David Neira i Javier Cabrera.  
Una cursa de 5km, 10km o 5km caminant 
i cursa infantil gratuïta són les opcions de 
participació. El preu de les inscripcions és 
de 10 euros i s’efectuen a xipgroc.cat. El lí-
mit de participants per a l’edició d’enguany 
s’ha fixat en 1.000 participants

X Cursa 
Malalties 
Minoritàries

Cartell Cursa

a nivell esportiu, però a nivell personal és 
el màxim”, reconeix Termens. El vehicle va 
estar pintat amb els mateixos colors blau, 
vermell i blanc amb què el seu pare Ramón 
Termens i Miquel Prieto van vèncer el Ral·li 
Faraons de l’any 1986. Van aconseguir la 
victòria absoluta i, sota el punt de vista del 
seu fill, “és la millor manera de rendir home-
natge a tota la vida esportiva”. “Va ser una 

La primera victòria del badaloní Francesc 
Termens al Dakar 2022 es va culminar abans 
de finalitzar l’etapa inicial de la primera prova 
de l’any al món de l’automobilisme. La més 
mediàtica, difícil i mundialment coneguda a 
tot arreu. Termens va participar amb un únic 
objectiu: homenatjar el seu pare. “Disputar 
un Dakar Classic amb un vehicle restaurat, 
que ho va fer el meu pare, realment il·lusiona 




