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Una gran 
ventada

Ràfegues de vent de fins 90km/h
creen forts incidents a la via pública 

Foto: Josep Sancho
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Poliesportiu de Casagemes

Camp Municipal de Montigalà

Els darrers anys, els problemes relacio-
nats amb el manteniment d’instal·lacions 
públiques han anat en augment. Les 
queixes de les diverses entitats vaticina-
ven un molt mal estat de les instal·lacions 
si no es posava ull en el seu manteniment. 
Ara tot ja ha entrat en col·lapse amb la fal-
ta d’aigua potable en moltes d’elles. Són 
molts els exemples d’instal·lacions en un 
estat deplorable: els pavellons d’Ausiàs 
March i Montigalà, la piscina municipal 
Mireia Belmonte o el camp de futbol de 
Montigalà entre d’altres.
Des de fa mig any, el Govern actual va im-
pulsar un nou servei de manteniment en el 
qual s’integren 300 edificis i que havia de 
servir per resoldre molts dels problemes 
que denunciava la ciutadania. Sis mesos 
després no s’ha vist reflectit en el dia a 

dia dels equipaments públics i les man-
cances segueixen sense solucionar-se. 
Les xarxes socials van plenes. Jordi Su-
birana és el Regidor de l’Ajuntament res-
ponsable del Servei de Manteniment: “És 
evident que les instal·lacions esportives i 
qualsevol edifici municipal té deficiències 
d’inversió de fa molts anys i, evidentment, 
de manteniment.” Subirana assegura que 
des que va entrar en vigor “s’està fent un 
enorme treball perquè cap edifici es quedi 
sense cobrir una necessitat bàsica”. En el 
ple es va aprovar per unanimitat, per tal 
que governi qui governi serà un servei 
essencial que permetrà tenir les instal·la-
cions municipals en condicions.
Les principals actuacions que han fet 
aquest servei són el manteniment a les 
dues noves escoles que s’han impulsat 

Les instal·lacions 
municipals de Badalona 
estan en una situació límit 
Diferents entitats de la ciutat 
es queixen que el nou servei de 
manteniment no funciona

La majoria de 
queixes constants 
són  a nivell 
d’instal·lacions 
esportives

Marta Pocino:
“No hi ha hagut mai 
una partida seriosa 
de manteniment des 
de fa anys, i ara tot 
està petant”  

No s’han vist resultats 
sis mesos després 
del nou servei de 
manteniment 
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Pistes Atletisme Paco Águila

Vestuaris de la Piscina Municipal Mireia Belmonte

Poliesportius sense aigua potable

Goteres al Poliesportiu de La Plana

Xarxes malmeses de les porteries del Camp Municipal de Montigalà

des de l’Ajuntament o la rehabilitació de 
Biblioteca de Can Casacuberta. A nivell 
d’instal·lacions esportives les queixes són 
constants, i des del Servei s’assegura que 
s’està actuant a tots els camps de futbol, 
petanques i pistes. “Fem tots els contrac-
tes que podem”, explica Subirana.
Marta Pocino, forma part de Multipliquem 
les lluites, una plataforma unitària amb 
persones de Defensem ca l’Arnús, Ju-
guem a bàsquet, la plataforma POM Ja, 
entre d’altres, que lluitar a favor del man-
teniment d’instal·lacions esportives a la 
ciutat. Pocino explica que “no hi ha hagut 
mai una partida seriosa de manteniment 
des de fa anys, i ara tot està petant”. Fruit 
d’una reunió amb les diverses entitats van 
denunciar una “lentitud burocràtica per 
tirar endavant projectes” i la “ineficiència 
de la maquinària pública”. Entitats de-
nuncien un “clientelisme” a l’hora de fer 
manteniment d’instal·lacions: “Sembla 
que tothom hagi de pidolar per aconse-
guir unes instal·lacions dignes. Volem 
més transparència”.
Les coses no passen perquè sí i tots els 
governs han tingut l’oportunitat de canviar 
les coses. En la última dècada, la majo-
ria de partits han tingut l’oportunitat de 
canviar les coses i l’actual situació dels 
equipaments és el resultat de més de tres 

dècades d’una gestió deficient.

Dèficits estructurals i administratius
El consistori ha perdut un 15% de la seva 
plantilla en els darrers anys, per baixes 
o jubilacions, i no s’ha reposat nou per-
sonal. Un terç de la plantilla és personal 
interí de llarga durada i amb una gran part 
del personal temporal.
A més, el mateix Subirana reconeix la falta 
d’una agilització de les tasques i rapidesa 

administrativa. En un intent de refer aques-
ta problemàtica, l’Ajuntament va obrir la 
possibilitat de tenir per primera vegada la 
figura d’un gerent del govern municipal. 
El Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya va publicar l’anunci per aquest lloc 
i es resoldrà d’aquí un parell de mesos. 
Es coneix que l’Ajuntament té un superàvit 
important, per tant, el problema no rau en 
els costos d’aquest manteniment, sinó en 
la gestió per fer-ho possible.
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Durant el 17 de gener el vent va bufar 
amb força. Davant el risc que es pre-
veia de fortes ventades, l’Ajuntament de 
Badalona va acordar l’alerta del Pla de 
protecció civil municipal. La decisió es 

va prendre en conformitat al Servei Me-
teorològic de Catalunya que informava 
de forts vents i onatge durant jorna-
da. Altes onades es van emportar uns 
quants metres de platja i van fer recor-

El fort vent sacseja Badalona

dar als darrers temporals. Les destros-
ses no van ser molt importants: arbres 
caiguts i petites destrosses de material 
públic, com contenidors. El més relle-
vant va ser la caiguda de la columna 

Ventades que superaven els 70km/h van causar petits incidents a la via pública

publicitària del Màgic Badalona.

El cop de vent més intens dels úl-
tims dos anys
Les previsions de fort vent que s’anaven 
anunciant des de feia dies es van com-
plir, però pocs s’imaginaven que fossin 
amb tanta intensitat. A l’Estació automà-
tica del Museu – Badalona, al barri del 
Centre, es va registrar una ratxa màxima 
de 88,9 km/ a les 11:30h. Aquesta dada 
representa el cop de vent més intens dels 
últims dos anys a Badalona.

25 incidents pel vent
Els Bombers van registrar un total de 25 
incidents a causa del fort vent a Badalo-
na. Cap dels incidents ha implicat ferits 
i la majoria han estat a causa d’avisos 
dels veïns per retirar pancartes, ferros o 
plaques de solars que hi havia perill de 
caure. A la plaça de la Plana han caigut 
també uns arbres i el servei de manteni-
ment està fent ja les accions pertinents. 
L’incident més destacat vas ser sens 
dubte la caiguda de la columna publici-
tària del Màgic Badalona que va afectar a 
l’accés inferior.

CAU LA COLUMNA PUBLICITÀRIA DEL MÀGIC BADALONA

Un dels afectes del temporal de vent del di-
marts 17 de gener va ser la caiguda d’un tòtem 
publicitari del Màgic Badalona. La columna de 
vint metres va caure quan ja estava acordona-
da pels Bombers de la Generalitat, ja que uns 
minuts abans s’havia anat torçant, i no va cau-
sar cap ferit. Des del centre comercial asse-
guren que “aquest despreniment no ha afectat 
cap element estructural del centre i, per tant, al 
normal funcionament del mateix”.

Cronologia de l’incident
Cap a les 7 de la tarda, el Centre Comercial 
Màgic Badalona va donar l’avís a Emergències 
112 de la inclinació d’un tòtem ubicat a la co-
berta de l’edifici, a la intersecció entre el carrer 

Concòrdia i l’avinguda del Caritg. En aquell 
moment, el personal del centre comercial amb 
les instruccions de bombers va delimitar la 
zona de la terrassa i els vials del voltant del 
centre comercial amb l’objectiu de prevenir 
qualsevol risc.
Ja amb les dotacions de Bombers de la Ge-
neralitat al centre comercial, el tòtem va cedir 
completament damunt l’edifici, provocant la 
caiguda d’alguns elements de la façana a la via 
pública, que es trobava delimitada per evitar el 
pas de vianants i vehicles. El Centre Comercial 
va poder obrir el dia següent amb total norma-
litat després d’un intens treball durant la nit de 
l’equip del centre i personal tècnic per arreglar 
la incidència.

Foto: Josep Sancho

Arbre caigut a Can Solei
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Els patinets elèctrics segueixen estan a l’or-
dre del dia. Després que fa dues setmanes es 
va fer pública la notícia que estaran prohibits 
al transport públic, ara la Guàrdia Urbana ha 
iniciat una campanya de sensibilització de 
l’ús vehicles de mobilitat personal amb con-
trols aleatoris en diferents punts de la ciutat.

L’any 2022 es van posar més de 500 
sancions a Badalona per l’ús indegut 
de vehicles de mobilitat personal

La Badalona d’abans a través de 
les fotografies de Josep Marco Gil

El Museu de Badalona estrena un nou 
àlbum de l’Arxiu d’Imatges amb les foto-
grafies de Josep Marco Gil. La magnífica 

galeria us descobrirà l’obra del badaloní 
fotògraf aficionat membre de l’Agrupació 
Fotogràfica St. Joan Baptista de St. Adrià 

del Besòs (Agrupació Fotogràfica). La 
podeu trobar sencera en forma digital al 
Flickr del Museu de Badalona.

Nou àlbum de l’Arxiu d’Imatges del Museu de Badalona

Fotografies de Josep 
Marco/Museu de Badalona. 

AI. Fons Josep Marco

Foto: Albert Sancho

Els patinets 
elèctrics prohibits 
al transport 
públic a partir de 
l’1 de febrer

A partir de l’1 de febrer estarà prohibit 
portar patinets elèctrics al transport 
públic. Aquesta iniciativa impulsada 
per l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) estarà vigent mentre es resolen 
els problemes amb les bateries que 
provoquen que s’incendiïn. Les diver-
ses empreses de transport, bus, tram-
via, Rodalies, metro i Ferrocarrils, han 
acordat la data a partir de la qual entrarà 
en vigor la nova normativa.

Control Guàrdia Urbana

Jordi Roig penja 
les vambes

La històrica botiga de Badalona, Esports 
Roig, especialitzada en bàsquet, baixa 
la persiana després de 29 anys. Esports 
Roig va obrir l’any 1994 i ha estat la botiga 
referent de la ciutat en esports i bàsquet. 
També han fet roba esportiva i escolar per 
les diferents escoles i entitats esportives 
de la ciutat (Minguella, Círcol Catòlic, 
Ademar Sant Josep… entre altres). El 
propietari, Jordi Roig, agraeix a tothom 
que ha vingut i nota la mútua estima que 
hi ha amb la clientela. Per últim, Jordi 
Roig sortejarà la mítica cistella de bàsquet 
penjada a la botiga, que ha vist passar 
tantes generacions per la botiga.

L’avinguda Martí i Pujol o l’avinguda Mar-
quès de Sant Morí, principals “punts negres” 
de la ciutat, seran alguns dels punts on es 
vigilaran amb més atenció. La policia muni-
cipal de Badalona va posar l’any passat més 
de 500 denúncies a usuaris de vehicles de 
mobilitat personal. Les principals infraccions 

van ser per circular per zones de vianants, no 
fer ús dels senyals de trànsit o circular amb 
auriculars.
La campanya que durarà deu dies servirà 
per sensibilitzar als usuaris dels vehicles i 
es posaran multes que aniran dels 100 fins 
als 1.000 euros. El sergent Noel Cumplido 
ha detallat que “si és una infracció lleu i, si 
veiem que la persona és receptiva, se li fa 
una advertència que serveixi d’aprenentatge. 
Si aquesta ja és greu, tramitem una denún-
cia”.

Manipulació de patinets elèctrics
Una de les altres infraccions comeses més 
habituals va ser excés de velocitat. A partir 
de 25 km/h, un patinet elèctric deixa de ser 
considerat vehicle de mobilitat personal i és 
obligatori circular amb matrícula i tenir una 
assegurança. Agents de la Guàrdia Urbana 
asseguren que la majoria d’aquests casos són 
causats per una manipulació prèvia del pati-
net elèctric perquè pugui arribar a aquestes 
velocitats. Els agents tenen una App que els 
permet detectar aquesta tipologia de casos.
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L’Ajuntament de Badalona ha iniciat la 
campanya d’hivern de reposició d’arbrat 
als sis districtes de la ciutat. Es replanta-
ran prop de 600 arbres en aquesta cam-

panya orientada a la reposició de l’arbrat 
que manca als diversos carrers i places de 
la ciutat i que ha desaparegut per diverses 
causes com poden ser els dèficits estruc-

Badalona reposarà prop de 600 
arbres als sis districtes de la ciutat
La Plaça de la Vila va acollir aquest acte el divendres

Núm. 755 Del 20/01 al 02/02/2023

Renfe inverteix 8.7 milions en càmeres in-
tel·ligents per les estacions de Rodalies. Els 
equips de videovigilància ja funcionen a 22 
estacions de Rodalies i serviran per detec-
tar actes vandàlics o imprudents, reforçar 
la seguretat i denunciar els usuaris sense 
bitllet. Renfe ja ha instal·lat els primers 
equips de videovigilància intel·ligent a 22 
estacions de Rodalies de Catalunya, entre 
les quals hi ha les estacions d’Arc de Triomf 
i plaça de Catalunya, a Barcelona, i també 
les de Badalona, Mataró, Sitges, Sabadell 
Centre i Nord o Granollers Centre.

Un pressupost de 8,7 milions d’euros
Aquestes estacions són les primeres en 
incorporar un nou sistema de digitalització 
dels sistemes de seguretat que arribarà a les 
110 estacions del servei. El projecte, deno-
minat Renfe Smart Security Station (RS3), 
compta amb un pressupost de 8,7 milions 
d’euros i culminarà el 2024. Aquest nou 
sistema recopila i processa de forma anòni-
ma i automatitzada milers de dades a través 
del sistema CTTV de cada estació i les in-

tegra en un quadre de comandament únic.
Les càmeres de seguretat analògiques se 
substitueixen per càmeres IP, que perme-

Badalona incorpora càmeres intel·ligents 
a l’estació de Rodalies 

tran compartir la informació recollida a 
través del sistema CTTV en un sistema de 
videoanalítica integrat. Gràcies a aquest 

Alumnes de l’Escola Pau 
Gargallo estrenen una 
instal·lació a la sala El Refugi

Alguns alumnes de Disseny 
Gràfic de l’Escola Pau Garga-
llo han realitzat una instal·lació 
anomenada “TEMPS” que es 
podrà veure aquest divendres i 
dissabte a la sala El Refugi de la 
plaça de la Vila de Badalona. La 
inauguració serà el divendres 19 
a les 18 hores i es podrà visitar 
fins a l’endemà, dissabte 20, al 
vespre. 

La instal·lació “TEMPS”
Es tracta d’una petita instal·lació 
ideada, dissenyada i executa-
da pels alumnes que pren com 
a punt de partida un concepte 

escollit per ells mateixos, el 
temps. El projecte ha estat 
tutoritzat pel professor, arqui-
tecte i escenògraf Juli San-
juan Palma. La instal·lació 
“TEMPS” va acompanyada 
d’aquesta reflexió: “El temps 
és descrit com una magnitud 
física amb què es mesura la 
durada o la separació d’esde-
veniments. Ens permet orde-
nar en seqüències, establint 
un passat, un present i un 
futur. Des d’un punt més espi-
ritual, on la bellesa està en allò 
efímer, on el temps se’ns en va 
de les mans”.

 El conegut com a el “piròman 
de Badalona” va ingressar a 
presó després de més de 40 de-
tencions. Els incidents, però, no 
s’han aturat del tot i alguna nit 
encara s’han viscut episodis de 
crema de contenidors.
Els barris del Remei, Artigues o 
Sant Roc, entre d’altres, han es-
tat víctimes de múltiples incen-
dis produïts per aquesta pràctica 
vandàlica. Nits tràgiques, com la 
del 14 de desembre de 2022, en 
la que els Bombers van apagar 
quatre incendis o la del 30 d’oc-
tubre en la que es van cremar 
12 contenidors i 7 vehicles. La 
situació era tan preocupant que 
fins i tot l’alcalde Rubén Guijarro 
va fer una crida a la col·labora-
ció ciutadana per detenir de nou 
al que era el presumpte autor 
dels fets.

Serviran per detectar actes vandàlics i reforçar la seguretat i denunciar els usuaris 

El “piròman de Badalona” 
ingressa a presó després de 
més de 40 detencions

sistema intel·ligent de seguretat, es podrà 
saber què està passant a les estacions de 
Rodalies en temps real.

L’Ajuntament de Badalona ha ampliat 
en 15 places la capacitat de l’equipa-
ment municipal que s’ha habilitat du-
rant l’Operació hivern per atendre les 
persones sense llar. L’ampliació s’ha 
fet davant la previsió de la baixes tem-
peratures previstes durant els pròxim 
dies i poder atendre fins a 60 perso-
nes. L’equipament municipal ha arribat 
durant aquests dies a una ocupació del 
100% en les seves 48 places inicials. 
Aquest espai ofereix per a les persones 
sense llar un lloc on passar les nits, 
accés a servei de dutxa i a la higiene 
personal, i un menjador social on poder 
esmorzar, dinar i sopar.

Badalona habilita 
15 places més 
per atendre les 
persones sense llar

Foto:  Rodalies Renfe

turals, les afectacions per plagues, l’enve-
lliment de l’arbre o els accidents de trànsit 
entre altres. La notícia coincideix amb els 
forts episodis de vent del d’aquesta setma-
na i la caiguda de diversos arbres.

1.500 unitats d’arbres reposats
Segons la regidora de l’Àrea de Medi 
Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament 
de Badalona, Rosa Trenado, “aquesta és 
la segona temporada on es possibilita la 
reposició de l’arbrat desaparegut a la ciu-
tat i amb aquesta actuació s’arribarà a les 
1.500 unitats d’arbres reposats. A més està 
previst una plantació de 500 arbres anuals 
en les properes campanyes”. Trenado ha 
afegit que “està demostrat que els arbres 
presenten múltiples beneficis per a les 
nostres ciutats ja que ajuden a baixar la 
temperatura ambiental, protegeixen dels 
raigs del sol o ajuden a millorar la salut 
física i mental. Per tant, és vital la repo-
sició d’aquest arbrat viari especialment en 
un context de crisi climàtica com el que 
ens trobem”.
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Anna Bigas,
Doctora de l’Institut de Recerca 
contra la Leucèmia Josep Carreras

“L’Institut Josep 
Carreras està fent 
una tasca clau 
en el camp de la 
leucèmia i altres 
tumors”

La Dra. Anna Bigas és la líder del grup 
‘Células madre y cáncer’ de l’Institut de 
Recerca contra la Leucèmia Josep Ca-
rreras i de l’Institut Hospital de la Mar de 
Recerques Mèdiques. Ella i el seu equip 
han identificat una via per a superar la 
resistència al tractament en un tipus de 
leucèmia. L’estudi ha revelat el paper clau 
d’una proteïna per a pacients amb leucè-
mia linfoblàstica aguda de cèl·lules T que 
no responen al tractament habitual. 

En què consisteix aquest estudi que 
heu fet sobre leucèmia linfoblàstica 
aguda de cèl·lules T?
Aquestes leucèmies objecte de l’estudi afec-
ten sobretot als nens i també a alguns adults. 
S’acostumen a tractar amb unes combina-
cions de quimioteràpia bastant complerta, 

amb molts fàrmacs, i això sol donar molt 
bons resultats sobre tot en nens. De fet, el 
80% o 90% dels nens es curen, però hi ha 
un 20% o 10% que o bé no respon al trac-
tament de quimioteràpia o acaba recaient i, 
fins ara, tenia un pronòstic molt dolent. El 
nostre estudi demostra que si combinem la 
quimioteràpia amb inhibidors d’una proteïna 
anomenada beta-catenina s’elimina la resis-
tència d’aquests pacients al tractament. 

Quan es podran començar a beneficiar 
els pacients d’aquest nou mètode?
Aquests inhibidors ja s’han utilitzat en al-
guns assajos clínics, però encara no s’estan 
utilitzant per tractaments de tumors. Falta un 
temps perquè els pacients se’n puguin bene-
ficiar, però l’accés a la clínica ja està una mica 
més a prop. Encara queda feina a nivell de 

“El nostre estudi 
permetrà que 
certs pacients 
responguin millor a 
la quimioteràpia”

“És important centrar-
se en aquest tipus de 
malalties minoritàries 
i no només a les que 
afecten a la majoria 
de la població”

laboratori de millorar totes les combinacions 
i de veure en quins casos es pot aplicar i en 
quins no. Estem a una fase prèvia, però és 
sens dubte un gran avanç en l’estudi d’aquest 
tipus de leucèmia.

Hi ha molts tipus de leucèmies, en què 
es diferencia aquest tipus a d’altres?
Les leucèmies agudes son les més agressi-
ves i els pacients tenen a la sang una quan-
titat molt gran de cèl·lules leucèmiques. En 
aquest tipus de casos, la supervivència en 
nens és relativament bona, perquè la gran 
majoria es cura. La leucèmia linfoblàstica 
aguda de cèl·lules T, la que nosaltres trac-
tem, també afecta a adults i el pronòstic de 
curació es molt mes dolent, nomes un 50% 
es curen. Un altre factor important de l’estudi 
és que, malgrat estar centrat en nens, també 
hem inclòs dades d’adult.

Quantes persones pateixen la malaltia i 
es podrien beneficiar de l’estudi?
Tant a Espanya com a Europa, la xifra és 
similar: 1 de cada 100.000 persones pateix 
leucèmies linfoblàstiques agudes, i d’aques-
tes un 20% són de tipus T. Vindrien a ser 
2 o 3 persones de cada milió. És important 
centrar-se també en aquest tipus de malalties 
minoritàries i no només a les que afecten a 
la majoria de la població. Seria un estudi del 
qual se’n beneficarà tota la població del món. 

Els badalonins coneixem la leucèmia 
i l’Institut Josep Carreras, però molta 
gent no compren la seva importància. 

Quin és l’abast de l’Institut a nivell 
mundial?
L’Institut Josep Carreras està fent una tasca 
clau en el camp, no només de la leucèmia, 
sinó d’altres tumors. Està iniciant línies de 
recerca, aportant nous investigadors per 
conèixer millor tota la complexitat del tema 
dels càncers i poder explicar el fenomen de 
com les cèl·lules es transformen en leucè-
miques o tumorals. També està fent diver-
sos estudis per intentar combatre aquestes 
malalties focalitzant els seus esforços en 
descobrir mecanismes i formes que tenen 
les cèl·lules per transformar-se.

L’artista finlandesa Maija Isola va revo-
lucionar el món del disseny tèxtil durant 
els anys 50 i 60. La cineasta Leena Kil-
peläinen reconstrueix la increïble vida de 
Maija Isola a través d’un material d’arxiu 
extraordinari amb fotografies, dibuixos, 
diaris personals, postals i seqüències 
d’animació.
El 18 de gener a les 21 hores al Teatre 
Margarida Xirgu de Badalona acollirà la 
visualització de la pel·lícula que fa un 
retrat fascinant de l’autora dels icònics 
estampats Marimekko, la marca finlan-
desa de disseny més famosa del món. 
El resultat final constitueix un viatge al 
món intern d’una dona connectada amb 
la naturalesa i amb una imaginació des-
bordant.

La vida de Maija Isola
Maija Sofia Isola va néixer el 15 de març 
de 1927. Va ser una pintora i dissenyado-

ra tèxtil finlandesa, creadora de més de 
500 dissenys. Els seus atrevits i acolorits 

La vida de l’artista Maija Isola 
al Teatre Margarida Xirgu

dissenys la van fer famosa a la compan-
yia de mobiliari i el disseny Marimekko 

El 18 de gener a les 21 hores

en la dècada de 1960. A més, Isola també 
va fer carrera com a artista visual.
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Dissabte 21
Swing 
a la sala d’El Círcol 
(19:30h)

Dilluns 30
Hora del conte: “Sabates 
noves” a la Biblioteca Sant 
Roc (18h)

Dissabte 21
Festa Otaku 
al Estraperlo (Club del Ritme) 
(23:30h)

Dissabte 28
Concert Quique Gonzalez 
al Teatre Margarida Xirgu 
(20h)

Dissabte 21
Perfectes desconeguts 
al Teatre Margarida Xirgu 
(20h)

Divendres 27
“La trena” 
al Teatre Zorrilla 
(21h)

Dimecres 1
Cinema: “Un viatge de 
marbre” al Teatre Margarida 
Xirgu (21h)

Dimarts 31
Hora del conte: “Les emo-
cions” a la Biblioteca Canyadó i 
Casagemes–Joan Argenté (17h)

Dimarts 24
Conferencia Perfumeria 
Parera 
al Museu de Badalona (19h)

Dimecres 25
Cinema: “42 segundos” 
al Teatre Margarida Xirgu 
(21h)

Divendres 27 de gener a les 20h

Aquesta és la història de tres do-
nes que, tot i haver nascut en con-
tinents molt dispars, comparteixen 
unes idees i sentiments que les 
uneixen en un poderós desig de 
llibertat. Són les vides de la Smita, 
que lluita pel futur de la seva filla 
en una Índia separada per castes; 

Perfectes 
desconeguts al Teatre 
Margarida Xirgu

El dissabte 21 de gener a les 
19h, el Teatre Margarida Xirgu 
acull l’obra Perfectes descone-
guts. Un grup d’amics de tota 
la vida es reuneixen per sopar. 
Algú té una idea, jugar a un 
joc: què passaria si deixéssim 

els nostres mòbils sobre la 
taula, a l’abast de tothom? La 
societat recreativa Els 9 pins 
de Tiana fa aquesta entretin-
guda obra teatral que parla de 
les relacions, les amistats i la 
sinceritat.

la Giulia, que afronta la fallida del 
seu taller familiar a Itàlia; i la Sa-
rah, que veu amenaçada la seva 
exitosa carrera d’advocada al Que-
bec per un càncer de mama. 
Les dones lluiten contra allò que 
s’espera d’elles, afronten les ad-
versitats amb tenacitat i es deter-

minen a aconseguir el que és es-
sencial per elles. No es coneixen, 
però les unirà la lluita contra el 
destí que els havia estat reservat 
i la voluntat indestructible de viu-
re amb esperança i il·lusió. Vides 
particulars i resistents com els ca-
bells de les dones.

La trena, la història de tres 
dones amb desig de llibertat 
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La victòria és Kyle Guy en un final d’infart

Tornar a guanyar a l’Eurocup era un obli-
gació, per l’apretat calendari i deixar en-
rere el Bursaspor, rival directe. La Penya 
ha sortit adormia, amb poca intensitat 
defensiva i amb sensacions que mostra-
ven que la benzina es podia estar exhau-
rint. El conjunt turc ha mostrat una versió 
ofensiva excel•lent, en què el triunvirat 
Needham, Bitim i Dudzinski han anotat 
17 punts dels 22. El parcial ha estat de 
13-22 però l’entrada de Feliz i Ellenson 
han donat un aire fresc a l’equip, que ha 
retallat distàncies fins al 20-22 al final 
del primer quart. Els de Carles Duran 
han començat entrar partit poc a poc i 
la pujada de to en la defensa individual 
ha conclòs amb una saturació del rival, 
amb falta d’idees com a punt de partida. 
Henry Ellenson ha emergit com a home 
referent en l’atac de la Penya, i Kyle Guy 
s’ha consagrat en la versió anotadora que 
l’equip tant necessita. Remuntada i mi-

Foto: penya.com

llores notables per marxar 37-33 al des-
cans. Que la millor versió del Joventut, 
amb la màxima diferència (61-50) hagi 
arribat amb l’irrupció d’Ante Tomic (21 
punts), no és casualitat. És el millor pivot 
de la competició, i hi és quan l’equip més 
ho necessita. Amb el Bursaspor al límit i 
intentant-ho de totes maneres, Kyle Guy 
ha anotat dos triples de killer per situar 
el 70-58. Immediatament els turcs han 
aturat el partit, que han reaccionat amb 
un parcial ràpid de 0-4 que ho ha aturat 
Duran. El partit s’ha tornat boig, en una 
guerra anotadora entre Guy i Needham. 
La Penya ha fallat tres triples i el Bur-
saspor ha tornat a partit 76-70 a falta de 
dos minuts, pero qui sinó, que Kyle Guy 
per dinamitar el partit amb el seu cinquè 
triple. Unes errades arbitrals ha fet que 
els turcs retallessin la distància amb 
triple de Clemmos a falta de 40 segons 
i 2+1 de Al. Amb 82-80 i només faltant 

Kyle Guy, amb 25 punts, ha aparegut en els moments complicats i ha demostrat la classe 
d’anotador que és per liderar i guiar el seu equip en la victòria contra el Bursaspor (83-82)
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La Penya deixa escapar un +5 a falta 
d’un minut i mig per caure a Baskonia

A tocar del premi

Els verd-i-negres han perdut un partit 
que pràcticament tenien sentenciat ja 
que a falta d’un minut i mig per acabar 
el partit, el conjunt verd-i-negre domi-
nava el resultat amb un +5 favorable 
però   dos tirs errats per Parra i una falta 
de Feliz han condicionat la victòria del 
Baskonia. Guy ha tingut el tir guanya-
dor, sense encert.
La Penya marxa amb el cap ben alt 
després d’haver donat la cara contra un 
dels conjunts més en forma d’Europa. 
La Penya ha començat sense por i igua-
lant el partit (9-9) però Darius Thomp-
son ha agafat les rendes de l’equip 
degut a les baixes de Howard i Henry. 
El Baskonia ha demostrat el perquè del 
seu estat i ha marxat +10 (25-15), però 
la Penya ha reaccionat ràpid mitjançant 
un Ante Tomic diferencial i imperial, 

Foto: acb.com
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impossible d’aturar un cop trepitja 
la zona. Poc a poc el partit s’ha anat 
igualant i Kyle Guy ha tret l’artilleria 
anotant tres triples consecutius per 
tornar a posar la Penya per davant 
(47-49). A falta d’un minut i mig per 
acabar, quan el resultat ja semblava 
signat (75-80), els verd-i-negres van 
errar dos tirs per sentenciar. El Bas-
konia es va posar per davant fent un 
parcial de 9-3 liderat per Marinkovic 
i Giedraitis (84-83). Amb només sis 
segons restants, Carles Duran va dis-
senyar una jugada i Kyle Guy va pre-
cipitar-se amb un llançament de tres 
forçat.
Ante Tomic (22p 6r) i Joel Parra (9p 
16) han tornat a ser les peces angulars 
de l’equip, en què només s’han utilit-
zat 9 jugadors dels 12 inscrits.

Segon capítol de l’ala-pivot eslovè a la 
Penya. Degut a les lesions i la manca d’un 
interior la Penya ha anat al mercat de ma-
nera urgent, i ha trobat a un jugador que 
no ha trobat el seu rol ni minuts al Parti-
zan. Brodziansky serà un reforç de garan-
ties: anotació, visió de joc i coneix el club 

i les competicions. A la seva primera etapa 
va promitjar 9’8 punts i 3’6 rebots per par-
tit en les dues temporades a Badalona.
Recordar que el jugador no va marxar de 
les millors maneres de la Penya, ja que 
abans d’acabar la temporada tenia un 
acord amb el Bascheseir. 

El retorn de Vladimir 
Brodziansky

Duel d’alçada contra el Gran Canària 

Dels últims vuit partits que s’han jugat a 
l’Olímpic entre els dos equips, la Penya 
n’ha guanyat set. La derrota contra Basko-
nia implica que la Penya no sigui cap de 
sèrie a la Copa del Rei. La realitat és que 
els verd-i-negres arriben al partit després 
de guanyar al Bursaspor però amb l’espi-
na de no saber tancar els partits. Pau Ribas 
lesionat no jugarà i l’evolució de l’esquinç 
de Kraag marcarà la seva disponibilitat. El 
Gran Canària arriba a la cita amb la moral 
pels núvols després d’arrassar al Fuenla-
brada, guanyat per 45 punts de diferència. 
Ho tenen tot de cara per tenir bitllet per la 
copa, però haurà de guanyar si vol certificar 
el pas el pas matemàticament. Serà el retorn 
de Ferran Bassas a l’equip on va créixer i 
el de Laka Jakovic, que va ser entrenador 
ajudant de Carles Duran.

Objectius:
Ja classificada automàticament com a am-
fitriona, el conjunt verd-i-negre buscarà la 
victòria per intentar arribar a ser caps de 
sèrie a play-off i evitar que, si el Gran Canària 
guanya, els iguali a la classificació. En canvi, 
l’equip groc si guanya és equip de copa i es 
consolida al top 8. 

Jugadors clau: 
Ante Tomic tornarà a ser diferencial dins la 
pintura, tot i que aquesta jornada tindrà de-
fensors molt durs i intensos. En la posició 
d’exteriors s’espera tornar a veure una gran 
actuació de Kyle Guy, aprofitant els minuts 
degut a la baixa de Ribas i assumint l’atac 
ofensiu en els moments complicats. Els bases 
Guillem Vives i Andrés Feliz hauran de donar 
una molt bona versió en la direcció de joc, 

Serà el retorn del base badaloní Ferran Bassas a l’Olímpi

L’eslovac vol tornar a Badalona després 
de no comptar al Partizan

  Equip  G P

 1 Madrid 13 3
 2  Barça  13 3
 3 Baskonia 13 3
 4  Lenovo Tenerife 12 4
 5  Unicaja 11 5
 6  Joventut 10 6
 7  Gran Canària 9 7
   8    València 8 8
 9  Surne  Bilbao 8 8
 10  Breogán 8 8
 11  Obradoiro    8 8
12    UCAM Múrcia 7 9
13    Girona 6 10
 14    Granada   5 11
 15    Zaragoza          4            12
 16   Betis 3            13
17     Baxi Manresa 3 13
18  Fuenlabrada 3 13

Classificació

       Baskonia    84    -  83 Joventut

 Unicaja  100 - 66 Breogan   
   Girona 84  - 59 Surne Bilbao   
 Zaragoza 83 - 87 Lenovo Tenerife   
    Gran Canària   110 - 65 Fuenlabrada   
 Betis  71 - 73 Obradoiro  
  Granada 62 - 82 Madrid  
  València 103 - 92  Baxi Manresa 
 UCAM Múrcia t 72   -  86  Barça  

Resultats  darrera jornada

Del 20/01 al 02/02/2023

sis segons, la Penya ha perdut una pilota 
incomprensible, que ha regalat l’empat 

al Bursaspor (82-82). Feliz amb dos tirs 
lliures ha sentenciat el partit (83-82).

perquè el Gran Canària juga a un ritme molt 
ràpid i a possessions curtes. Per part de con-
junt de Lakovic, l’interior Inglis, l’aler Brussi-
no i l’escorta AJ Slaughter són els jugadors 
que tenen un gran pes ofensiu dins l’equip.
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Foto: Badalona Futur

El conjunt escapulat va veure impossible 
seguir en la ratxa de punts en un dia en que 
no li va sortir res, i al rival tot. El Deportivo 
Aragón situat a una posició més alta i en 
una primera volta marcada pels bons resul-
tats sobretot quan juga de local, no va fallar 
contra el Badalona Futur, que a les primeres 
de canvi ja es va trobar en una situació ad-
versa. Només havien passat sis minuts de 
partit quan el local Rastrojo va tirar de co-
ratge per aconseguir el primer gol del partit. 
Sense gaire temps per reivindicar-se sobre 
la gespa, el Deportivo Aragón va posar la 
diferència en 2 a 0 mitjançant una acció 
individual de Rubio. El dolor hauria pogut 
ser major pel Badalona, però Isaac Becerra 
va actuar molt bé sota els pals. A la segona 
part el guió va ser letal pe conjunt d’Oriol 
Alsina. Facundo va cometre un penal que 
va suposar la seva expulsió del partit i el 
tercer gol dels locals. Al minut 73, una bona 
acció de Mateo va retallar les diferències al 
marcador (3-1), però el Deportivo Aragón 
va sentenciar el partit amb mitjà de Naranjo 
marcant el definitiu 4-1. El Badalona Futur 

continua fora les posicions de descens una 
setmana més. El pròxim diumenge a les 

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Barça  39 36 14

 2. Zaragoza 36 31 15

 3. Damm 32 24 11

 4. Cornellà  28 29 17

 5. Espanyol 27 17 16

 6. Mallorca  27 24 9

 7. San Francisco  26 23 14

 8. Huesca 23 19 18

 9. Sabadell 21 16 19

 10. Girona 19 23 27

 11. Badalona 18 20 25

 12. Constancia 15 14 24

 13. Nàstic Tarragona 13 12 31

 14. Europa 11 17 32

 15. Ebro 11 11 18

 16. FE Grama  9 14 30

Resultats 

 Badalona  2 - 0  Grama  

 San Francisco  0 -  0  Damm  

  Constancia  2 -  2  Cornellà  

 Espanyol  1 -  0  Huesca 

 Barça  3   -  0 Europa  

 Mallorca    3 -   2  Girona 

 Huesca   1  -  0  Ebro
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Dura realitat a Aragón
El Badalona Futur veu trencada la bona dinàmica en un partit en 
què el rival va ser superior en tot moment (4-1)

El juvenil del Badalona va treure una victòria vital (2-1) per 
allunyar-se, a cinc punts, de la zona de descens

17:0h al camp de l’Aliza, rival directe amb 
un punt menys a la classificació.

Foto: CF Badalona

Qui va començar dominant el partit i gaudint 
d’arribades va ser la Grama, que no va ser 
capaç de definir correctament. La més clara 
la va tenir el davanter de la Grama a mà a 
mà que no va ser capaç de finalitzar entre 
els 3 pals. Els escapulats també van poder 
gaudir d’alguna arribada cap a la porteria 
de la Grama, que es va mostrar força segur. 

  Equip PTS GF GC

 1. Teruel 36 19 12
 2.  Valencia Mestalla 32 18 15
 3. Espanyol B 31 26 10
 4. Peña Deportiva 30 25 13
 5. Manresa 29 21 15
 6. Formentera 26 16 13
 7. Terrassa  26 17 13
 8. Aragón 25 16 21
 9. Formentera 24 15 21
 10. Hércules 24 9 10
 11. Badalona Futur 22 15 19

 12. Alzira 21 13 20
 13. Lleida  Esportiu  20 15 17
 14. Prat 19 13 12
 15. Atlético Saguntino 18 14 20
 16. Ibiza 15 7 14
 17. Mallorca 14 8 16
 18. Olot 12 7 14

Resultats

 Espanyol B 0 - 6 Valencia B  
 Alzira 2 - 1 Mallorca B  
 Aragón 1 -   Saguntino
 Peña Deportiva  2 - 1 Ibiza 
 Hercules  0   - 4  Lleida  
 Manresa  2 - 1  Ebro 
Deportivo Aragón 4  - 1 Badalona Futur
  Olot   1  - 1  Prat
 Terrassa  0 - 0  Teruel 

Classificació

Victòria agònica contra la Grama

Al segon temps, els badalonins van apretar 
molt més i van anotar el primer gol del par-
tit gràcies a una passada al segon pal quan 
s’arribava al 65′ de joc. I 7 minuts després 
en una jugada semblant, arribaria el segon 
dels escapulats, que semblava sentenciar el 
partit. Es posava tot molt complicat, però 
l’equip va lluitar i al 82′ els colomencs mar-

JOVENTUT

DERROTA EN L’ESTRENA D’ANY

El conjunt verd-i-negre mesurava les se-
ves forces contra el tercer classificat de 
la màxima categoria del bàsquet en cadira 
de rodes a Espanya,  la Fundación Aliados 
Valladolid.  Les onze pèrdues locals en el 
primer quart van condicionar negativa-
ment el resultat, en un parcial que aca-
baria 9 a 24 favorable a l’equip visitant. 
Els verd-i-negres van millorar al segon 
període, en què l’encert va estar del seu 
costat i retallant distàncies fins arribar a 
la mitja part 24-35. A la represa, els pi-
tjors moments van arribar. La Penya va 

marxar a remolc, sense poder apropar-se 
al marcador. Després d’un pobre parcial 
de 4 a 12, s’arribava a l’últim quart en 
desavantatge per 28 a 46. La Penya va 
seguir lluitant i ho va intentar fins al final, 
però la diferència ja era massa àmplia per 
aconseguir la victòria. Els de Fabián Cas-
tilla viatgen a Badajoz per a enfrontar-se 
al Mideba Extremadura, actualment últim 
classificat de Divisió d’Honor. El duel es 
disputarà el proper dissabte 21 de gener, 
a partir de les 17:00 en directe a través de 
tupuedestv.com.

Foto: penya.com

Aprendre de la derrota per créixer

Els mals inicis condicionen els 
finals. I la Penya ho va patir en un 
dia marcat en vermell al calendari. 
El partit, trascendental pel liderat 
contra el Baxi Ferrol, va aplegar 
quasi 2.500 persones a l’Olímpic, 
record absolut en femení badalo-
ní. El conjunt gallec va sortir molt 
més encertat des del triple (cinc), 
anotant 30 punts al primer perío-
de i aconseguint una distància 

Entrada històrica a la 
Penya Challenge

Record absolut d’assistèn-
cia en un partit de la Penya 
femení a la categoria Liga 
Challenge. El partit era clau - 
contra el Baxi Ferrol- i l’equip 
necessitava el màxim de su-
port possible i, un altre cop, 
l’Olímpic no va decebre. Un 
total de 2.470 persones van 
assistir al partit. Tot i que el 

resultat del partit no va ser el 
desitjat, la comunió que es va 
viure pre, durant i post partit 
entre els aficionats i l’equip 
va ser única. De ben segur 
que només ha estat el primer 
partit i hi haura més entrades 
com aquestes per ajudar a 
l’equip fins a final de tempo-
rada.

Foto: penya.com

important al marcador (15-30). 
Abans del descans, el Baxi Ferrol 
va agafar la màxima al marcador, 
17-42, deixant una Penya sense 
idees en què l’única arma ofen-
siva era Gala Mestres. El descans 
només ha servit perquè el Ferrol 
fes més mal a les verd-i-negres, a 
punt d’arribar al +30 al marcador. 
La notícia positiva ha estat que en 
comptes de deixar-se anar, la Pen-

ya ha reaccionat i ha volgut deixar 
la millor versió possible, retallant 
la diferència a només 10 punts 
(62-72) a falta de dos minuts per 
acabar. El conjunt rival ha sabut 
mantenir la paciència i el control 
per segellar el liderat en solidari. 
Tot i la derrota, la Penya continua 
a la part de dalt de la classificació, 
a una victòria i average en contra 
del Baxi Ferrol.

La lluita pel liderat va caure en creu contra un Baxi 
Ferrol que va ser superior en tot el partit (66-70)

Del 20/01 al 02/02/2023
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carien el 2-1 amb una bona rematada de cap 
a centre lateral. La Grama ho intentaria fins 
al final i fins i tot es trobaria amb el pal de 
la porteria local, però finalment el Badalona 
va saber partir i  va acabar 2-1 favorable als 
badalonins. El pròxim partit del juvenil del 
Badalona serà al camp del Sabadell, dis-
sabte a les 16:00h.
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    Foto: CE Seagull

L’equip de Jose Antonio Ruiz 
continua en el millor estat de 
forma possible. Després de 
tancar un final d’any fantàstic, 
tot sembla indicar que aquest 
principi d’any seguirà el mateix 
patró. Les gavines van guanyar 
al Cornellà per dos gols a zero i, 

Líders en solitari
Victòria important davant el Cornellà (2-0) per seguir 
en ratxa ascendent

FUTBOL COMARCAL

Primera Catalana:
El Llefià continua l’estel d’un 
possible ascens. El conjunt ba-
daloní va saber reaccionar des-
prés d’un cop dur. No havien 
passat ni deu minuts de partit 
quan el Tàrrega va avançar-se al 
marcador. Els local van canviar 
el xip, anant a buscar l’empat el 
més aviat possible. Després de 
moltes oportunitats, el premi va 
arribar just abans del descans 
per mitjà de Javier Guerrero. 
L’actitud positiva es va veure en-
cara més plasmada quan al minut 
55’ Demaba Traoré va avançar el 
Llefià al marcador. Tot i el domini 
en la segona part, el Tàrrega va 
aconseguir empatar el partit al 
minut 82’. Quan el guió sembla-
va acabar en empat, la realitat va 
demostrar perquè el Llefià està 
a tan bon nivell. Borja Montejo 
i Marc Anguera van anotar dos 
gols en quatre minuts per sumar 
una altra victòria (4-2).

Segona Catalana:
El Lloreda continua a les posi-
cions de baix i perd de manera 
dura al camp del Molletense. Un 
partit en què cap dels dos equips 
va aconseguir imposar el seu joc 
ni generar ocasions de gol molt 
clares, però el resultat va decan-
tar l’equip que no va perdonar. El 
Molletense amb dues ocasions 
just abans d’acabar cada meitat va 
sentenciar el partit i deixar el Llo-
reda últim a la classificació. Els 
badalonins buscaran lluitar sortir 
del descens aquest cap de setma-
na contra un rival situat a playoff 
d’ascens, Les Franqueses.

Tercera Catalana:
Reacció del Pomar. El conjunt de 
tercera catalana continua fent un 
fortí el seu camp. Aquesta victòria 
permet els badalonins continuar 
cinquens a la classificació i so-
miar cap a un possible ascens. 
Un dels pilars de l’equip, Manuel 

Foto: Lloreda

Pomar i Llefià segueixen mirant cap amunt
El Lloreda va caure al sempre camp complicat del Molletense

per tant, seguir líders en solitari 
a la Primera Nacional Femenina. 
El partit s’havia de resoldre com 
fos per tal de no veure’s empa-
tades amb els rivals directes. 
Les gavines van fer un partit 
molt sòlid en defensa però el no 
confirnar les oportunitats de gol 

generades van fer partir més del 
compte. Cristina Chavero i Alba 
Gordo van ser les dues autores 
dels gols i encarregads de guiar 
al Seagull líders a la classifica-
ció per una setmana més. Les 
gavines jugaran a casa, diumen-
ge a les 12:00h contra Riudoms

El calendari del Seagull
A les gavines els hi queden 
15 finals. 15 partits per pujar 
de categoria. La diferència 
de punts respecte els perse-
guidors és molt poca (dos 
i tres punts). Assegurar els 
punts en els partis de casa 
són primordials, al mateix 
temps que no cedir punts als 
perseguidors directes (Hues-

ca i Sant Gabriel). 45 punts 
per disputar. El Seagull ha 
de jugar a casa contra: Riu-
doms, Castellón, Collerense, 
Zaragoza II, Huesca, Algaida, 
Fatjó i Vic. A domicili contra: 
Sant Gabriel, Son Sardina, 
Ejea, Casablanca, Santa Pon-
sa, Vilareal B i per acabar la 
temporada, el Cornellà.

Els grans partits que ens deparava la jornada 
de Copa Catalunya no van decebre en cap 
manera. El derbi del grup 3 se’l va empotar 
de manera clara el Cícrol Catòlic davant el 
Badalonès. Els de Coro van sortir amb un 
ritme molt més elevat i amb les idees clares 
en atac, asfixiant els dimonis en atac i posant 
la primera diferència al marcador (14-3). La 
superioritat del Coto va continuar tot el segon 
quart, i gràcies als contraatacs va allunyar-se 
a la mitja part (32-14). El pas pel vestuari va 
canviar el xip del Badalonès, que va demostrar 
una versió totalment diferent al tercer quart 
mentre que els locals van pecar de relaxació. 
Alex Fayos va guiar el seu equip cap a l’intent 
de remuntada (40-35), però el Círcol va tornar 
a apretar per emportar-se el primer triomf de 
l’any (56-45). Quim Forteza amb 13 punts va 
ser l’arma ofensiva de Coro mentre que Alex 
Fayos amb 17, el de Pol Amigó.

Respecte el Grup 1:
Els Maristes Ademar van aconseguir treure un 
partit a les pistes més complicades del grup, 
el Montgat. El primer quart el conjunt local 
va sortir millor, imposant el seu ritme i amb 

encert elevat des del triple. L’ Ademar poc a 
poc va anar entrant a partit fins arribar al des-
cans 45-43 pel Montgat. A falta de només set 
minuts per acabar el partit, els de Javi Espi-
nosa perdien d’11 punts, moment en què els 
Maristen van canviar el guió de partit. Van 
aconseguir imposar el seu ritme, buscar les 
precipitacions dels locals i retallant distàn-
cies, fins que finalment es van imposar 75-81. 
Marcos Morales i Aritz Tomàs, ex-Montgat els 
dos, van anotar 15 punts cadascú.
En canvi, la Minguella va perdre a la pista 
d’un dels equips més en forma, l’UE Mataró. 
L’equip de Xavi Grau va afrontar el partit amb 
baixes sensibles (David Ribó i Sergi Ors) i 
amb Orlando Méndez tocat i Albert Navarro 
lesionat al tercer període. Els del Maresmse 
van sortir molt més intensos en les dues parts 
del camp però Albert Navarro mantenia els de 
Casagemes lluitant. Les transicions ofensives 
van castigar la Minguella que es va veure -10 
al tercer quart, però van reaccionar ràpidament 
col·locant-se +2. El conjunt local va imposar 
la seva gran rotació i físic per sentenciar el 
partit 72-61. Enric Curto amb 19 punts va li-
derar l’anotació blava.

Foto: Circol

El Círcol s’emporta el derbi contra el Badalonès
Maristes Ademar assalta la pista del Montgat i la Minguella lluita fins el final per caure a Mataró

    Foto: CE Seagull

Victòria important 
del Llefià a 
1a Catalana 
Femenina

L’ equip dirigit per Sergio Arias va su-
mar la primera victòria de l’any davant 
el Lloret en un partit molt important 
per les badalonines per mirar cap a 
les posicions capdaventeres. El Llefià 
va fer un gran segon quart per agafar 
distàncies i va aprofitar l’encert des del 
triple (37%) per aconseguir empor-
tar-se el partit. Valeria Merlos va ser 
la més destacada de l’equip amb 15 
punts (cinc triples).

Foto: UB  Llefià

Foto: AB Bufalà

La Minguella continua en la lluita per les 
primeres posicions, i treure una victòria 
a la pista del Bufalà era primordial. La 
superioritat i el ritme de partit van mar-

Minguella i Sant Andreu s’emporten els 
derbis de Primera Catalana
El Llefià cau a la pròrroga a la pista del líder, el Castellbisbal

car una victòria clara, en què la diferència 
al tercer quart era 36-67 pels de Casage-
mes. Jordi Salichs amb 22 punts i el júnior 
Yon Pérez amb 15, els més destacats. La 

millor notícia  però, el retorn a les 
pistes del base Oriol Estruch. En 
l’altre derbi de Primera Catalana, el 
partit va estar molt més igualat. El 
Sant Andreu de Natzaret va acon-
seguir assaltar la Plana i iguala al 
Coto en un balanç de sis victòries i 
sis derrotes. L’equip de Jordi Roger 
va sortir millor al partit, aconseguint 
arribar a dalt al descans +5 (31-26). 
A la repressa, les individualitats del 
Sant Andreu van aconseguir igualar 
el matx fins al final, portant el partit 
a la pròrroga. Al temps extra, l’encert 
va determinar el guanyador. Adrià 
Albiol amb 13 punts (Círcol) i Joan 
Corella amb 20 punts (Sant Andreu), 
els més destacats de cada equip. Per 
últim, el Llefià va plantar cara fins al 
final a uns dels candidats per pujar 
de categoria, el Castellbisbal. Els ba-
dalonins van fer un gran últim quart 
per portar el partit a la pròrroga, però 
el temps extra va ser cruel per el Lle-
fià. Alejandro Eñeso amb 21 punts va 
tornar a ser el jugador més determi-
nant de l’equip.
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González va avançar els de Pomar 
al minut 24’ però l’Aqua Hotel 
Futbol Club va reaccionar de ma-
nera immediata empatant el partit 
després de tres minuts. Amb el 

partit sense tenir un dominador 
clar, el Pomar va sentir l’escalfor 
del seu públic i va aconseguir 
tornar a avançar-se al marcador 
per mitjà, un altre cop, de Manuel 

González al minut 72’. Quan més 
volcat estava el rival per intentar 
aconseguir l’empat, Daniel Pino 
va sentenciar el partit al minut 88’ 
posant el 3-1 definitiu.



Redacció - redaccio@diaridebadalona.com ENTRETENIMENT 23ACTUALITAT22 Albert Sancho - redaccio@diaridebadalona.com22 Núm. 750Ferran Pursals - redaccio@diaridebadalona.com

25 anys d’història del Badalona 
Futsal Iris

El Badalona Futsal Iris està de celebració. L’enti-
tat esportiva, nascuda l’any 1998 amb l’objectiu 
de fomentar l’esport futbol sala, compleix 25 
anys. 

La famosa i popular sèrie de la 
plataforma Netflix “Cobra Kai” 
ha inspirat a molts aficionats 
del karate, de totes les edats i 
tan noies com nois, a iniciar-se 
i practicar aquest esport a l’Ur-
ban Dojo de Badalona. La sèrie 
tracta com a punt principal a dos 
homes que afronten els seus 
problemes del passat i frustra-
cions a través del karate.
El Dojo Urban es va crear l’any 

L’efecte de “Cobra 
Kai” a l’Urban Dojo

Foto: Dojo Urban

Foto: Futsal Iris Badalona

2004 de la mà del Shihan Sergi 
(5è DAN), llavors era 1er DAN i 
desenvolupava la seva activitat 
a les installacions del Gimnàs 
Urban, un gimnàs multidisci-
plinari. A dia d’avui Urban és 
un dojo que només es dedica 
a l’ensenyament i la pràctica de 
Karate Kyokushin. Sensei Sergi 
és Brand Chief de Kyokushin 
Kan Internacional i responsable 
d’impartir les classes al Dojo.

També han fet la tradicional presentacio d’equips

Foto: Arxiu
Foto: Badalona Dracs

Després dels dos últims mals prece-
dents - perdre lliga anterior i la Copa 
d’Espanya - els Badalona Dracs van 
sortir a canviar la dinàmica i a realit-
zar un bon any. Des de l’inici de partit 
es va veure l’equip més posat a la 
gespa que el rival, i el jugador Borja 
Vilanova va anotar el primer touch-
down del partit des del lateral en el 
primer quart. El partit va ser molt més 
defensiu que no pas ofensiu - tot i 
que els Badalona Dracs van domi-
nar i ser millors tot el partit - i les 
ocasions fallades pels dos conjunts 
no van fer un marcador més elevat. 
El partit però, va ser intens fins al fi-
nal, però el jugador dels Dracs, Edu 
Molina, va sentenciar el partit en el 
resultat de 13-0. Amb l’equip i staff 
tènic molt canviat, s’espera una gran 
temporada. D’altra banda, les Dracs 
Girls no van tenir tanta bona sort en 
el seu de lliga contra un rival molt 
més fort. Les Drac Girls van caure de 
manera dura i cruel contra les defen-
sores del títol, les Barberà Rookies, 
per 0-53.

Bon inici dels Badalona Dracs a la lliga
Els badalonins van superar als Hurricanes de Saragossa per 13-0
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RECORD 
D’ESPANYA 
W60-200m.ll

L’atleta de l’UGE, Sílvia Cortés, ha 
aconseguit un èxit. En la prova de 
200 metres, categoria W60, Cortés 
ha aconseguit el rècord d’Espanya 
amb 28 segons 98. En la prova de 
60 metres també ha aconseguit el 
rècord de Catalunya amb la marca 
de 8 segons 83.

Foto: UGE Badalona
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L’Iris compta amb més de 30 equips i amb més de 
400 nens i nenes a l’entitat. Aquest passat diumenge 
a la tarda van aprofitar per fer la tradicional presentació 
d’equip del club.




