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Portes 
obertes
El 6 de març comença el periode 
de preinscripció a les escoles
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Les portes obertes s’apropen i els cen-
tres educatius es preparen per a les jor-
nades de visites. Aquestes es fan durant 
els mesos de febrer i març i són clau 
per conèixer de prop com funcionen els 
centres, veure’ls per dins i, la preocu-
pació de la majoria de famílies, decidir 
escola.
Després de la pandèmia de la Covid, la 
normativa determina que cada centre 
pot escollir si les seves portes obertes 
són presencials o virtuals, encara que 
la gran majoria ha optat per fer-ho de 
forma presencial. Algunes d’elles, a 

més, han escollit fer algunes trobades 
en línia, però poder veure les escoles 
per dins i interactuar amb els mestres 
i personal del centre sempre és més 
recomanable. Al llarg d’aquest mes de 
febrer i març són la majoria de portes 
obertes de tots els centres.

Primer any de plena normalitat 
després de les restriccions Covid
El període de Covid ha estat molt dur 
pels centres educatius i aquest curs ha 
servit per recuperar tota la normalitat. 
Les famílies són una peça clau en el 

Portes obertes en la majoria 
d’escoles en el primer any
de plena normalitat postpandèmica
El 6 de març comença 
la preinscripció a les escoles

den a reforçar l’estructura dels centres 
escolars.
Un dels problemes de la ciutat es troba 
en el districte 1 i 4 que hi ha un incre-
ment de la demanda de l’escola pública. 
En diverses ocasions aquesta demanda 
és suplida per centres concertats o pri-
vats.

Com decidir a on portar els teus 
fills?
El Departament d’Educació de la Ge-
neralitat de Catalunya ha fet oficials 
les dates de presentació de sol·licituds 
de preinscripció dels diferents nivells 
educatius de cara al curs 2023-2024. A 
educació infantil i educació primària, la 
data és del 6 al 20 de març del 2023, 
mentre que a l’ESO s’ha fixat el perío-
de del 8 al 20 de març. Encara que com 
hem comentat, cada centre educatiu 
planifica les seves jornades de portes 
obertes per donar a conèixer el seu pro-
jecte, hi ha una sèrie de factors clau a 
l’hora d’escollir una escola o altra. Els 
professionals asseguren que a les no-
ves formes educatives, el més important 
és que l’alumne sigui el protagonista 
del seu procés d’aprenentatge.

El primer contacte amb l’escola
Una de les coses més importants a les 
portes obertes és poder establir una co-
municació amb els alumnes, docents i 

pares, ja que aquest és un aspecte re-
llevant. Les famílies han de percebre el 
centre com a una comunitat que busqui 
la formació de ciutadans crítics, com-
promesos amb l’entorn i responsables. 
Les noves tecnologies han fet que les 
tasques mecàniques que abans s’en-
senyaven a les escoles hagin perdut 
rellevància i es dona protagonisme a 
la creativitat i expressió artística. Altres 
factors claus són: l’atenció a la diver-
sitat, el foment de l’emprenedoria, la 
implementació de noves tecnologies al 
centre, una bona planificació de sorti-
des i una estratègia d’escola verda i 
sostenible.

Foto: Minguella

Les portes obertes 
per poder establir 
una comunicació 
amb els alumnes, 
docents i pares

“S’estan prenent 
mesures per tornar 
a enfortir aquestes 
AFAs”

desenvolupament educatiu dels infants. 
No només a través de l’educació que li 
donen a casa, sinó també buscant ma-
neres de millorar la manera que les es-
coles eduquen els seus fills. Una de les 
seqüeles que deixa la pandèmia a nivell 
educatiu local és que les associacions 
de famílies d’alumnes (AFA) s’han vist 
molt debilitades. Aquelles que eren for-
tes no ho són tant i algunes que eren 
dèbils han desaparegut. Des del consis-
tori, la regidora Aïda Llauradó assegura 
que “s’estan prenent mesures per tornar 
a enfortir aquestes AFAs” que tan aju-
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Ja estem acostumats que Badalona 
faci olor de bàsquet, però ara aquesta 
olor comença a intensificar-se cada 
cop més: s’acosta la Copa del Rei Ba-
dalona 2023! Del 16 al 19 de febrer 
la ciutat es transformarà per viure 
aquest esdeveniment amb diverses 
activitats.

Tres FanZones i diversos espais 
d’oci
Com ja s’ha anat anunciant, l’ACB, 
junt amb l’Ajuntament de Badalona, 
han preparat una sèrie de punts per 
activar la ciutat per la celebració de 
l’esdeveniment. Aquests punts ani-
ran tots ells connectats per un bus 
llançadora totalment gratuït. El centre 
neuràlgic serà se’ns dubte el Palau 
Olímpic de Badalona en el qual hi 
haurà tots els partits de la Copa del 
Rey i la final de la Minicopa Endesa.
A més, hi haurà tres Fan Zones: una a 
la Plaça President Tarradellas i Ram-
bla del Gorg, una a la Plaça de Pom-
peu Fabra i la Fan Zone de la Mini 
Copa al Parc Gran Sol. Les Fan Zo-
nes es dedicaran a mantenir l’ambient 
d’espectacle a la ciutat amb diverses 

activitats, Food Trucks, espais gastronòmics 
o competicions. Com ja s’ha avançat, hi haurà 
alguns concerts a les Fan Zones. L’argentí Coti 
actuarà a la FanZone situada al barri del Gorg 
durant aquestes dates. El cantant és conegut pel 

Badalona es prepara per a la Copa del Rey FanZones, espais d’oci, exposicions i un bus gratuït

CCOO DENUNCIA LES BAIXES TEMPERATURES EN ELS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE LA CIUTAT

Comissions Obreres van interposar, aquest 
30 de gener, una denúncia a la Inspecció 
de Treball per les “baixes temperatures re-
gistrades en la major part d’equipaments 
municipals” de l’Ajuntament de Badalona.
La denúncia fa referència al registre de 
temperatures inferiors als 17 graus en el 
lloc de treball detectades en equipaments 
com les Oficines Municipals de Districte, 
Serveis Bàsics d’Atenció Social o el mateix 
edifici El Viver. Aquesta mateixa situació 
va ser denunciada fa unes setmanes per 
agents de la Guàrdia Urbana que reclama-
ven una millor climatització de l’edifici de 
Badalona.

Des de CCOO consideren que la “incapa-
citat de l’Ajuntament de Badalona per a ga-
rantir les mínimes condicions laborals en 
el lloc de treball són molt greus i suposen 
un injustificable risc a la salut del personal 
municipal, així com de la ciutadania usuària 
d’aquestes instal·lacions”. El sindicat con-
sidera que la falta de climatització en els 
equipaments és un símptoma de la manca 
de manteniment de les instal·lacions mu-
nicipals i exigeixen més inversions en els 
equipaments. Asseguren que per tal que es 
puguin fer aquestes inversions, s’han de re-
soldre “els problemes organitzatius interns 
del consistori”.Foto: Josep Sancho
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seu éxit ‘Nada fué un error’. També hi par-
ticiparan DJ’s i altres artistes.

La Nit de la Copa
Per aquells que tinguin ganes de seguir 

la festa durant la nit, la nit de la Copa 
serà una gran oportunitat per seguir 
amb l’oci nocturn a la ciutat. L’Ajun-
tament de Badalona ha organitzat una 
festa durant la nit del divendres 17 al 

dissabte 18 de febrer a la zona del polí-
gon de Can Ribó. Les principals disco-
teques de la ciutat participaran en una 
gran festa de durarà fins a les 4h de la 
matinada. Hi haurà dos escenaris amb 

concerts i animació.

Exposició de fotografies a la Plaça 
Pompeu Fabra
La Copa ha arribat uns dies abans del 

que es preveia a la ciutat de Badalona. 
La Plaça Pompeu Fabra, on hi haurà 
una de les FanZones, acull una expo-
sició de 40 fotografies de la història 
del bàsquet. A més, aquesta exposició 

organitzada per l’ACB i l’Ajuntament de 
Badalona, hi han participat els fotògra-
fs badalonins Miquel Angel Forniés i 
Josep Lluís Surrallés, i el malagueny 
Mariano Pozo.
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El dijous 2 de febrer va tenir lloc la primera 
sessió del ‘Cicle de Debats Qualitat, Se-
guretat i Convivència’ de Tusgsal Direxis i 
Fundació per a la Seguretat Pública a l’Ho-
tel Marina. Amb l’objectiu d’augmentar el 
compromís amb la seguretat, sobretot pel 
que fa a transport públic, han organitzat un 
conjunt de sessions que han de servir per 
posar de manifest una sèrie de qüestions, 
debatre-les i arribar a unes conclusions.

El perfil de les persones que més 
usen el transport públic durant la 
nit són joves que surten de festa 
i persones d’entre 30 i 40 anys 
que van a treballar.

Carles Fàbregas, Director General de 
TUSGSAL, va obrir la jornada explicant que 
“la seguretat és un dels factors que cada 

cop valoren més els usuaris del transport 
públic” i aquestes sessions han de ser-
vir per arribar a conclusions que millorin 
aquesta seguretat.
La jornada es va obrir amb la conferència 
del Doctor en Geografia i expert en mobi-
litat, Sr. Luc Gwiazdzinski, sobre mobilitat 
nocturna, seguidament la periodista bada-
lonina Sara Muñoz va dirigir una taula ro-
dona en la qual hi van participar Francisco 
José González, Subdirector de l’Àrea de 
Trànsit i Operacions de TUSGSAL, Pedro 
Jiménez Lahuerta, Inspector sotscap de la 
divisió territorial de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, Marc Sanglas, Secretari de Mo-
bilitat i Logística del departament de Terri-
tori de la Generalitat de Catalunya, i Julia 
Rosanna Sánchez, Presidenta del Consell 
Nacional de Joventut de Catalunya. 
 Una gran absència de la jornada va ser la 
del Conseller de Territori, Juli Fernández, el 

La preocupació per la seguretat nocturna 
en el transport públic acapara l’atenció de la 1a sessió 
del ‘Cicle de Debats’ de Tusgsal

qual no hi va poder assistir a causa d’una 
reunió d’urgència per tancar els pressupos-
tos de la Generalitat 2023. Per tancar l’acte, 

Foto: Tusgsal Direxis

La jornada s’ha celebrat a l’Hotel Marina Badalona Badalona Serveis Assistencials (BSA) estre-
na una nova unitat polivalent de salut mental 
en un espai de 1.200 metres quadrats ubicat 
al carrer de Sant Anastasi 42 que obrirà les 
seves portes el 7 de febrer. La unitat es troba 
al conegut edifici Micaco’s, rehabilitat per 
convertir-se en un dispositiu de salut men-
tal. Allà s’hi ha traslladat el Centre de Salut 
Mental Infanto Juvenil (CSMIJ) Badalona 1; 
el Servei de Rehabilitació Comunitària Ba-
dalona i l’Hospital de Dia de Salut Mental 
d’Adults Badalona. Tots tres serveis, ges-
tionats per BSA, estaven abans repartits en 
indrets diferents.
En aquestes noves instal·lacions es guanya 
espai i condicions d’accessibilitat i confort, 
tant per a usuaris com per a professionals. 
El CSMIJ Badalona 1, fins ara CSMIJ Joan 
Obiols, dobla el nombre de consultes (de 6 
a 12) i suma espais grupals i altres depen-
dències, afavorint l’atenció a la ciutadania. 

Dona cobertura a 26.351 usuaris me-
nors de 18 anys
Aquest centre dona cobertura a 26.351 
usuaris menors de 18 anys de la zona est de 

Noves instal·lacions 
de salut mental a l’edifici 
Micaco’s 

Badalona i als municipis de Tiana i Mont-
gat. Durant 2022 ha atès un total de 1.183 
pacients i les seves famílies. Així mateix, ha 
recuperat l’atenció presencial que va haver 
d’interrompre durant la pandèmia. D’un total 
anual de  11.169 visites, un 86% han estat 
presencials. Ha donat 263 altes. 
També s’ha traslladat a l’edifici Micaco’s el 
Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) 
Badalona, fins ara SRC Bétula, un dispositiu 
innovador en els abordatges amb diferents 
programes d’actuació. Compta per exemple 
amb un programa específic per a majors de 
16 anys on es treballen les habilitats socials 
i les necessitats formatives. Per això s’han 
establert acords i sinergies amb l’Institut 
Obert de Catalunya i d’altres centres edu-
catius. També ha signat acords amb els 
Ajuntaments de Badalona i Sant Adrià per 
dur a terme iniciatives de formacions duals 
a fi d’ajudar a la reinserció formativo-laboral 
dels joves amb problemes de salut mental.
 El servei té 71 places i durant l’any 2022 ha 
atès a 229 usuaris. Per últim, la nova unitat 
de salut mental inclou l’hospital de dia de 
salut mental d’adults, obert fa un any i mig. Foto: Aj. Badalona

dues conductores del NitBus van explicar la 
seva experiència.

“La meitat dels usuaris senten 
inseguretat al transport públic”

El Doctor en Geografia i expert en mobili-
tat, Luc Gwiazdzinski, va fer una conferèn-
cia en la qual va destacar que “la metròpoli 
de Barcelona és un gran exemple de gran 
activitat nocturna a nivell europeu. En una 
societat que té una vida nocturna tan alta, 
és encertat centrar-se en la seguretat”. 
També va explicar que no s’ha de seguir el 
mateix model en la seguretat nocturna que 
en la diürna, ja que el context és completa-
ment diferent. Gwiazdzinski va voler desta-
car la importància que els usuaris confiïn 
en el transport públic, ja que “actualment 
els estudis assenyalen que la meitat dels 
usuaris senten inseguretat al transport pú-
blic i les dones se senten menys segures 
que els homes”.

Núm. 756 Del 03/02 al 15/02/2023
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L’Ajuntament de Badalona posa en marxa 
durant el pròxim mes de febrer un procés 
participatiu en el Districte 2 per a posar 
nom a la plaça situada entre el carrer de 
Vallvidrera i l’avinguda d’en Caritg. El pro-

cés estarà impulsat per tècnics municipals i 
participants de Germina, una entitat sense 
ànim de lucre ubicada al barri de Lloreda, 
que ofereix suport i acompanyament a in-
fants, joves i famílies en situació de vul-

Els veïns decidiran el nom de la plaça 
situada entre el carrer de Vallvidrera i 
l’avinguda d’en Caritg

Des de l’1 febrer ha entrat en vigor du-
rant sis mesos la prohibició de portar 
patinets elèctrics a Rodalies i al trans-
port públic. Segons ha informat l’Au-
toritat del Transport Metropolità, les 
denúncies per incomplir aquesta norma 
als vehicles i instal·lacions una vegada 
passada la barrera d’accés “comporta-
ran una sanció de 200 euros” per a tot 
usuari. 

Multes de 200 
euros per dur el 
patinet al transport 
públic

nerabilitat a partir de diferents programes 
socioeducatius.

Es durà a terme en dues fases
Una primera de recopilació de noms sugge-
rits pels veïns del barri i el seu teixit comer-
cial i social. Entre tots els noms proposats 
es triaran quatre opcions, una de les quals 
serà directament a proposta dels infants i 
joves de Germina. 
En una segona fase s’obrirà el període de 
votació a través de l’espai web Decidim. La 
proposta més votada serà l’escollida per 
donar nom a la plaça. 
La regidora de l’Àrea de Medi Ambient i 
Sostenibilitat i del Districte 2, Rosa Trena-
do, ha destacat “la importància de dur a 
terme aquest procés de manera conjunta 
amb Germina, ja que és una manera d’im-
plicar tant a les persones participants de 
l’entitat, com a la resta de veïns del barri en 
decisions importants, com per exemple la 
de triar el nom de la plaça que perdurarà 
durant molt de temps”.  Foto: Aj. Badalona
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El Tribunal Suprem ha aug-
mentat a tres mesos la pena de 
presó contra el conductor que 
va matar a una parella de mo-
toristes a Badalona al març del 
2020. El conductor ha passat 
de 5 anys i 9 mesos de presó 
i 7 anys i mig de retirada del 
carnet per dos homicidis per 
imprudència greu, lesions i 
intent d’abandó del lloc de l’ac-
cident, a 6 anys de presó i 8 
sense carnet. El cas va ser que 
el condemnat conduïa, amb el 
carnet retirat i acompanyat d’un 
altre home. Anava begut i havia 
consumit cànnabis i cocaïna. 
Quan va veure que el seguia un 
vehicle policial va accelerar i va 
fugir. Va arribar a 133 km/h en 
un carrer limitat a 50 km/h i va 
girar per un carrer en direcció 
contrària, en què va xocar fron-
talment amb una moto i un co-
txe que anava darrere.

El Tribunal Suprem augmenta a 6 anys la presó per 
al conductor que va matar a dos motoristes 
a Badalona i després va fugir

Del 03/02 al 15/02/2023
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Dins el conveni de col·laboració del Diari de Badalona i la Fundació Badalona Capaç co-
mença una nova iniciativa dins el projecte 6 Realitats 1 Estigma. 
A partir del mes de març apareixerà en aquest diari a la primera edició de cada mes un 
article escrit en lectura fàcil. 

La lectura fàcil és una forma de crear documents 
fàcils de comprendre.

És útil per a totes les persones 
i beneficia a les persones amb dificultats de comprensió.

Per elaborar textos de Lectura Fàcil, 
és important seguir unes normes 
i validar els documents. 

La redacció en Lectura Fàcil 
beneficia  totes les persones i col·lectius 
amb dificultats de comprensió. 

Badalona Capaç validarà els textos
amb persones validadores i persones acreditades.                                       

Aquest any, la Fundació Badalona Capaç treballa                                                
per crear el seu propi grup de persones validadores                                               
i realitza formació a persones acreditades en Lectura Fàcil. 

Validar es comprovar si un document  es fàcil de comprendre.                            
La validació sempre la fan persones amb dificultades de comprensió.

L’Hospital Germans Trias, amb l’impuls 
de la Unitat de Qualitat, estrena l’any po-
sant en marxa una campanya que té com a 
objectiu animar els pacients. Les famílies 
han de traslladar tres qüestions concretes 
als professionals de la salut quan els estan 
atenent: què té, què ha de fer i per què ho 

Tres preguntes per apoderar als 
pacients: Què té, què ha de fer 
i per què ho ha de fer?

Article mensual de 
Lectura Fàcil amb 
Badalona Capaç

ha de fer. De fet, la campanya s’ha bate-
jat amb el nom ‘Salut sense dubtes. Fes 
sempre 3 preguntes’. Les qüestions sen-
zilles de recordar a fer durant la consulta, 
un moment que moltes persones viuen de 
forma molt emocional si, especialment 
i per exemple, està esperant conèixer un 

diagnòstic.
La campanya també està orientada als 
professionals i a l’hospital com a orga-
nització sanitària, la implicació dels quals 
és fonamental per tractar de simplificar la 
seva comunicació amb  pacients, famílies 
i cuidadors quan aquests arriben al centre. 
De fet, beneficia tothom, ja que si la visita 
està preparada per part del pacient, no es 
repetiran preguntes ja respostes anterior-
ment i s’abordaran qüestions que realment 
aporten valor. En resum, per assegurar que 
el pacient surti de la consulta amb una in-
formació valuosa, ordenada i imprescindi-
ble per entendre el seu procés i seguir el 
seu tractament.

L’Institut Guttmann iniciarà en les pròxi-
mes setmanes un estudi, finançat per la 
*Marató de TV3, per a avaluar la viabilitat 
de l’aplicació a domicili i sense personal 
sanitari de l’estimulació*transcraneal amb 
corrent directe per als casos de depressió 
resistent. Es farà un seguiment del projec-
te, liderat per l’investigador Gabriele Cat-
taneo, a 40 pacients amb depressió major 
que, durant 4 setmanes se’ls realitzarà 20 
sessions de 30 minuts de tDCS a domici-
li. Aquestes sessions seran aplicades per 
part d’un acompanyant que rebrà una for-
mació abans de l’inici del tractament.

Guttman inicia un 
estudi finançat per 
La Marato de TV3 per 
a tractar la depressió 
a domicili

Del 03/02 al 15/02/2023



CULTURA 15 Albert Sancho - redaccio@diaridebadalona.comCULTURA14 Albert Sancho - redaccio@diaridebadalona.com Núm. 755

La Gala Internacional de Màgia 2023 
serà els dies 24, 25 i 26 de febrer

Aquest mes de febrer arriben a la 
nostra ciutat il·lusionistes de Corea, 
Veneçuela, Alemanya, França i Itàlia 
per oferir-nos una edició d’allò més 
variada i cosmopolita. Des del festival 
tampoc volen oblidar-se dels talents 
locals i nacionals per oferir un show 
de màgia com cada any. Una de les 
novetats d’enguany, és que es tornen a 
posar en marxa els tallers i actuacions 
de màgia jove i solidària a les bibliote-
ques i centres cívics de la ciutat.

Talent internacional i local 
L’escenari del Teatre Zorrilla acollirà, 
com cada any, les quatre gales inter-
nacionals del Festival Internacional de 
Màgia – Memorial Li-Chang per ofe-
rir-nos les actuacions més variades i 
insòlites.
D’Itàlia arribarà un dels principals ta-
lents emergents del panorama màgic 

cisalpí, Dario Adiletta. La seva crea-
tivitat en la manipulació d’elements 
l’ha fet guanyador en dues ocasions 
del premi a l’originalitat, tant al Con-
grés Nacional Francès (FFAP) com al 
Campionat Europeu de Màgia (FISM 
Europa). A banda de venir mags de 
tot Europa, l’espectacle el completaran 
dos mags de casa nostra. 
Una gran desfilada del millor talent ac-
tual en el món de l’il·lusionisme que 
serà conduïda amb humor i elegància 
per Joaquín Matas, gran especialista 
en la màgia d’escena i de proximitat. 
El jove badaloní Álvaro Cortés oferirà 
un número de màgia teatral madurat 
durant anys al Memorial Li-Chang i 
que l’ha portat a assolir recentment 
el Premi Nacional de Màgia. De Gra-
nollers, el Mag Marín aportarà colors 
i purpurina amb un show de grans 
il·lusions.

Arriba la 23ena edició 
del Memorial Li-Chang

Del 03/02 al 15/02/2023
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Dissabte 4 de febrer
Concert: The New Old 
School 
a l’Estraperlo 
(22:30h)

Diumenge 12 de febrer
Concert: Arco: 
Enjoy the silence 
al Círcol 
(19:30h)

Dissabte 4 de febrer
Teatre: El mar: visió d’uns 
nens que no l’han vist 
mai al Teatre Margarida Xir-
gu (21h)

Dijous 9 de febrer
Conferència: De la in-
dustria de perfumeria a 
l’artesania del perfum al 
Museu de Badalona (19h)

Dissabte 4 de febrer
Teatre: Estocolmo mon 
amour de La Mar de Tea-
tre a La cooperativa La Mo-
ral (18:30h)

Dimarts 7 de febrer Es-
pectacle de Màgia: “Koko 
Espectaculaaarrr” a la Bi-
blioteca Canyadó i Casage-
mes – Joan Argenté (17:30h)

Dimarts 14 de febrer
Visita guiada: a l’expo-
sició “Paraula, matèria, 
imatge” a l’Espai Betúlia 
(20h)

Diumenge 12 de febrer
Teatre: Somriures 
al Teatre Margarida 
Xirgu (18h)

Diumenge 5 de febrer
Ballada de sardanes 
al Passeig de la Rambla, 
davant de Roca i Pi 
(11:30h)

Dilluns 6 de febrer
Presentació del llibre 
Seixantisme de Marta 
Vallverdu a l’IES La Llauna 
(17:30h)

La sala inaugura les BEER WALL Sessions

El dissabte 4 de febrer a les 
23h, la sala Estraperlo inaugu-
ra les BEER WALL Sessions, 
nits especials amb produccions 
pròpies on oferiran un ventall 
diferent de la programació habi-
tual i descobrir la seva selecció 
de cervesa artesana de Badalo-

Última setmana 
per participar en el 
concurs Crema’l Tu!

Fins el 10 de febrer encara es 
pot participar en el concurs El 
CREMA’L TU!, que decidirà el 
disseny del dimoni de les Fes-
tes de Maig de Badalona 2023. 
Aquest concurs va néixer l’any 
1999 amb la voluntat d’obrir 
a la ciutadania la convoca-
tòria per a dissenyar un dels 

símbols culturals de la nostra 
ciutat. El disseny guanyador és 
portat a la realitat per un cons-
tructor amb una estructura de 
fusta d’entre 12 i 14 metres 
d’alçada. El premi està obert a 
tots els participants més grans 
de 16 anys que s’hi vulguin 
presentar. 

na.
The New Old School és una ban-
da de Sabadell formada per qua-
tre gats vells de la música negra 
i amics des de l’adolescència. 
Després de dècades tocant ca-
dascun pel seu costat, acom-
panyant a grans de la música 

nacional i internacional com 
Lou Marini (Blues Brothers), 
Saix Gordon, Marcia Ball, Mike 
Sanchez, Hook Herrera, Big Dani 
Pérez, Dani Nel.el, Lluís Colo-
ma, etc, ara s’han reunit per a 
crear aquest projecte ple d’ener-
gia, sentiment i autenticitat.

The New Old School 
a l’Estraperlo

Núm. 756



JOVENTUT 19Ferran Pursals - redaccio@diaridebadalona.com18 JOVENTUT Ferran Pursals - redaccio@diaridebadalona.com

Adéu a la primera posició

Les dues cares de la Penya. És una realitat 
que quan el Joventut marxa fora l’Olímpic, 
no juga amb la mateixa intensitat.  Hi ha 

Foto: penya.com

molts factors que ho condicionen, com les 
lesions, el no debut del reforç o l’extens mi-
nutatge, però no són excuses. Dimecres, la 

Una mala primera, amb mancances defensives, 
condemna la Penya contra el Prometey

Núm. 756

La Penya cadet supera 
al Barça i el júnior femení 
cau contra Mataró
Cadet Masculí:
Aquest passat dimecres es va jugar 
el derbi de cadets masculins entre 
Penya i Barça a l’Olímpic. Els verd-
i-negres, entrenats per Marc Calde-
rón,van superar els blaugranes per 
68-57 fent una extraordinària segona 
part, amb un parcial favorable de 41-
25. L’inici de partit va començar amb 
un domini del Barça, imposant el seu 
joc físic, però poc a poc la Penya va 
demostrar el seu millor joc col·lectiu. 
Els exteriors Terence Kekenbosch i 
Diego Niebla amb 17 i 11 punts ca-
dascú, sumat a la qualitat interior de 
Eric del Castillo amb 11 punts van ser 
els jugadors referents en la part ofen-
siva del cadet.  Amb aquesta victòria, 
el conjunt de Calderón es situa líder 
de grup amb 3 victòries i 0 derrotes. Foto: penya.com

Foto: Ferrans Pursals

Júnior Femení: 
l’ascens a Preferent A està sent difícil. 
El conjunt de Josep Gómez va veure 
com se li escapa la victòria contra l’UE 
Mataró en un partit que van aconseguir 
jugar al seu ritme i portar de corcoll 
a l’equip rival. Un mal primer quart, 
semblava que les del Maresme marxa-
rien però la Penya va jugar amb dure-
sa, apretant línies i castigant els errors 
de la defensa rival. La igualtat va ser 
màxima quant a falta de dos minuts 
per acabar, el resultat era desfavorable 
a la Penya (44-46). Les accions indi-
vidualitats del Mataró i els tirs lliures 
van condicionar la segona derrota de 
la Penya (49-52), que va pagar car 
la manca d’efectivitat des del triple 
(2/21). Núria Esquius va ser la més de-
terminant de les locals amb 17 punts.

Derbi català contra el Baxi Manresa

L’últim precedent entre un Penya-Manresa 
a l’Olímpic és recordat per a tothom. El con-
junt de Cales Duran va fer un partit perfecte 
i va doblegar els del bages per 105-61. Els 
dos equips arriben en dinàmiques total-
ment oposades. L’equip verd-i-negre manté 
l’Olímpic com un fortí i en una posició bona 
a la lliga, mentre que el Manresa, que arriba 
en hores baixes, necessita una victòria de 
manera urgent. Yannick Kraag, Pau Ribas 
seran baixa i Simon Birgander possible-
ment (paternitat) i, si les condicions ho 
permeten, debutarà la nova incorporació 
interior, Vladimir Brodziansky.

Jugadors clau: 
Ante Tomic tindrà un partit per tornar a 

fer una actuació diferencial degut a la su-
perioritat respecte els pivots rivals. Henry 
Ellenson també hauria de donar un pas i 
ser un dels líders en la faceta anotadora. 
Kyle Guy, que ha trobat el seu espai en 
les últimes setmanes, també serà un punt 
bàsic en l’aspecte ofensiu verd-i-negre. En 
l’últim precedent, Andrés Feliz va realitzar 
una segona part molt ofensiva, anotant més 
de 14 punts.
Per part del Manresa, els nous fitxatges 
estan ajudant. Robinson s’està consolidant 
com el pilar en atac de l’equip, secundant 
pel base Harding que ha anat de més a 
menys. Martinas Geben, el referent interior 
de l’equip, mostrarà la seva consistència 
física dins la pintura.

La Penya va guanyar còmodament per 22 punts al Nou Congost
  Equip  G P

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

Classificació

 Bilbao 51 - 70 Penya  

 Fuenlabrada 67 - 95 Tenerife   

   Breogan 99  - 67 Granada   

 Girona 73 - 84 Barça   

    Manresa 69 - 94 Madrid   

 Unicaja 102 - 86 València  

  Murcia 80 - 87 Baskonia  

  Gran Canaria 75 - 68 Obradoiro 

 Zaragoza 89   -  82 Betis  

Resultats  darrera jornada

Penya va perdre contra el líder, el Prometey, 
i perd la primera plaça de l’Eurocup. Les 
facilitats permeses en defensa va permetre 
que els locals marxessin +15 al marcador 
(37-22) i amb la sensació de ser molt su-
periors. La variació defensiva de Carles 
Duran, constatada en zona 3-2 va capgirar 
per complet el guió del partit i va fer que la 
Penya s’avancés al marcador (56-57). Però 
immediatament i de manera inexplicable, el 
Prometey es va bolcar ofensivament realit-
zant un parcial de 16-0. En aquest moment 
crític, els verd-i-negres van tornar a mostrar 
la seva millor cara apretant el partit a només 
un punt, però el joc del partit beneficiava 
al Prometey. En l’intercanvi de cops en els 
minuts finals, els locals han estat molt més 
encertats i s’han emportat el partit per 95-
90. La bona notícia és que la Penya salva 
l’ “average” gràcies a un triple de Parra al 
final. El Joventut encara ha de visitar la pista 
del Bourg, Venezia i rebre al Cluj-Napoca i 
el Lietkabelis.

El jugador eslovac firmarà fins a final de 
temporada. Vladimir Brodziansly torna a 
la Penya, sent el substitut definitiu de Wi-
lliam Howard, i firma fins a final de tem-
porada. L’eslovac va firmar pel Bahcesehir 
turc quan encara estava a la Penya, però 
al tenir problemes d’impagaments va fitxar 
pel Partizan. Ara, per la falta de minuts, ha 
decidit rescindir el contracte de l’equip de 
Belgrad i tornar al Club Joventut de Bada-
lona, on va deixar el seu millor joc. Reforç 
de luxe a la zona interior de l’equip. Bro-
dziansky ja està inscrit a l’Eurocup i dis-
ponible per jugar la competició nacional.

La segona etapa 
de Brodziansky a 
la Penya

Del 03/02 al 15/02/2023

Foto: penya.com
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Foto: Badalona Futur

El Badalona Futur torna a respirar les 
males sensacions del tram d’octubre-no-
vembre. Després de una bona dinàmica, 
sortir de la zona de descens i establir-se a 
la zona còmoda de la taula, els tres partits 
seguits acabats en derrota tornen a enviar 
al conjunt escapulat a la zona més perillo-
sa. El rival, l’Hércules, es va imposar per 
la mínima en un partit en què el resultat 
final podria haver estat totalment diferent. 
El conjunt d’Oriol Alsina  es van mostrar 
- en gran part del matx - molt superiors 
al rival, dominant la possessió i les dues 
àrees. Però la realitat  és que el Badalona 
Futur es va trobar en dues situacions molt 
desfavorables que no va saber reaccionar: 
la gran falta d’encert de cara gol. Els esca-
pulats van tenir moltes ocasions per em-
patar el partit, però hi va aparèixer el se-
gon condicionant de la derrota, l’actuació 
del porter rival Abad. En canvi, l’Hércules 
va fer molt bé la seva feina, tancant-se da-
rrere, evitar errors i aprofitar les mínimes 
ocasions de gol per emportar-se el partit. 
La realitat és que el Badalona Futur torna a 

estar lluny del seu millor moment i es troba 
a només un punt  de la zona de descens. 

Torna la ratxa negativa
El Badalona Futur encadena la tercera derrota consecutiva 
contra l’Hércules (0-1)

Serà el pròxim 15 de febrer a l’Estadi Municipal de Badalona 
a les 20:45h. Es podrà seguir pel canal Esport 3

Aquest cap de setmana viatjaran a Ibiza per 
jugar diumenge a les 12:00h un partit clau.

Foto: CF Badalona

El Badalona Futur jugarà contra l’Andorra, 
de Gerard Piqué, en la final de la 32a Copa 
Catalunya Absoluta masculina, que serà el 
15 de febrer a Badalona (20.45). Aquest di-
marts al migdia s’ha realitzat la presentació, 
en la Sala d’actes de la FCF, d’un duel que 
es disputarà dimecres que ve 15 de febrer, a 

  Equip PTS GF GC

 1. Teruel 39 20 11
 2.  Valencia Mestalla 36 30 11
 3. Peña Deportiva 36 29 13
 4. Espanyol B 33 23 21
 5. Terrassa 30 23 17
 6. Manresa 29 23 21
 7. Formentera  28 17 15
 8. Hércules 28 23 24
 9. Aragón 28 21 21
 10. Alzira 24 21 21
 11. Prat 23 17 24

 12. Badalona Futur 22 18 17
 13. Lleida  Esportiu  21 16 15
 14. Ibiza 21 20 25
 15. Atlético Saguntino 18 12 17
 16. Mallorca B 15 10 20
 17. Olot 14 10 20
 18. Ebro 12 9 17

Resultats

 Valencia Mestalla 1 - 1 Terrassa   
 Ebro1 - 0 Lleida  
 Badalona 0 -   1 Hércules
 Prat 2 - 1 Alzira 
 Penya Deportiva 2   - 0 Manresa  
 Espanyol B 0 - 0 Aragón 
 Saguntino 0  - 1 Formentera
  Mallorca B 0  - 1  Ibiza
 Teruel  0 - 0  Olot 

Classificació

Badalona-Andorra, la final Copa Catalunya

les 20.45 (en directe per Esport3), a l’Estadi 
Municipal de Badalona. Hi ha il·lusió per a 
lluitar pel títol. Les entrades per a aques-
ta final ja es poden adquirir a través de la 
web de la Federació Catalana de Futbol per 
un preu de cinc euros. L’estadi té capacitat 
per a 4.170 espectadors. Per a aconseguir 

la final, Badalona Futur va tenir un camí 
molt més llarg: en la primera eliminatòria 
va vèncer a la Fundació Grama (1-2); en la 
segona, en penals, al Peralada (2-4); en la 
tercera, al Cornellà (1-3); i en semifinals, al 
Sant Cristòfor (0-1). En canvi, l’Andorra va 
vèncer en semifinals a l’Olot (0-1).

FUTBOL COMARCAL

En l’últim partit de la primera 
volta, el Llefià rebia a casa el 
Rubí, rival directe. Els badalo-

nins es van avançar a la mitja 
hora de joc quan Oriol Martínez 
va avançar al seu equip. El do-

Foto: Llefià

La Unificació Llefià segueix imparable a casa
i continua en posicions d’ascens
El Lloreda no millora i cau 6-3 contra el líder 

mini va continuar sent del Llefià, 
poden eixamplar la diferència, 
però el segon gol no va arribar. 

A la represa, cop dur pels llefia-
nencs quan Marc Marruecos, del 
Rubí, va empatar el partit només 
començar la segona part. Lluny 
de perdre els ànims, els locals 
van reaccionar i van anar a bus-
car ràpid tornar a avançar-se, i 
el premi no va trigar en arribar 
quan el jove Marc Jiménez va 
posar el 2-1 al minut 54. Aques-
ta victòria, la vuitena, consolida 
al Llefià a les posicions de play 
off d’ascens i tanca una primera 
volta espectacular. 
Qui continua sense sumar i cuer 
a la classifiació, un cop més, és 
el Lloreda. Visitaven el camp del 
líder, el UD Parc, en un partit 
molt complicat per la qualitat de 
l’equip rival, que dobla en gols 
a favor als badalonins i encaixa 
més de la meitat. Als deu minuts 
de començar, els locals ja es 

van avançar al marcador, però el 
Lloreda va aconseguir l’empat al 
minut 36’ a partir d’una bona ju-
gada col·lectiva. De l’alegria a la 
tristesa en menys d’un minut. El 
Parc va avançar-se en la jugada 
següent i marxar 2-1 al descans. 
A la represa, el Parc va posar la 
sentència al minut 60` (3-1). El 
gol de Ayoub El Couitro només 
va ser d’esperança ja que, de 
manera immediata, va marcar 
tres gols consecutius posant el 
6-2 definitiu. A minuts d’acabar 
el partit, David Dueñas va ma-
quillar el resultat final, 6-3. 
Respecte la categoria de Terce-
ra Catalana, el Pomar va caure 
de manera clara a casa contra 
el Penya Barcino per 0-2. Tot i 
la derrota, el Pomar continua en 
cinquen posició, a vuit punts de 
posició d’ascens.

El Seagull segueix líder en solitari
Amb aqueta victòria, el Seagull deixa a vuit punts enrera 
al Sant Gabriel, rival directe (2-3)

Foto: Sant Gabriel

Partit clau al calendari. El Sant Ga-
briel, l’únic equip que va aconseguir 
derrotar el Seagull en el que va de 
temporada, rebia les badalonines 
per sumar una important victòria i 
aconseguir retallar els cinc punts 
de diferència. El partit va començar 
amb una pressió intensa del Seagu-
ll que van trobar premi al minut 15 
quan Sararols va centrar al punt de 
l’àrea, i Serra va assistir a Aiose que 
va creuar un xut ras per avançar el 
seu conjunt al partit (0-1). El Sant 
Gabriel va va començar a ser més 
ofensiu, però quan més semblava 
que el partit podria igualar-se, la 
capitana del Seagull, Alba Gordo, 
va fer el gol de la jornada. Un gol 
olímpic des del córner esquerra per 
posar la diferència de dos gols. En 
comptes d’abaixar els braços, les 
locals van reaccionar de mane-
ra immediata i van trobar premi al 
cap de dos minuts (44’), en què la 
pressió intensa ofensiva i el bon joc 

col·lectiu va servir perquè Aina fes 
un gran gol dins l’àrea i aconseguís 
retallar la diferència (1-2) just abans 
d’arribar al descans. A la represa, 
el Sant Gabriel va sortir amb més 
decisió i va trobar l’empat (52’) grà-
cies a un penal provocat per Ari. La 
mateixa jugadora va convertir el gol 
posant la igualtat màxima amb tota 
la segona part per endavant. Amb la 
igualtat màxima, un contraatac ràpid 
del Seagull va servir perquè Cristi-
na tornés avançar a les visitants al 
minut 56. Tot i la diferència al mar-
cador, el Sant Gabriel va tenir una 
oportunitat d’or per empatar ja que 
el Seagull es va quedar amb una ju-
gadora menys quan faltaven vint mi-
nuts per acabar el partit. Les locals 
van pressionar i ocasions no van 
faltar, però la defensa del Seagull es 
va mostrar forta i va evitar l’empat. 
El Sant Gabriel continua tercer a la 
classificació, però veu com el líder, 
Seagull, s’escapa vuit punts.

Segueixen els canvis a la plantilla del 
Badalona Futur. Després que s’anun-
ciés que Oscar Coll i el club arribessin 
a un acord per rescindir el contracte, 
ara s’han anunciat dos nous fitxatges. 
El central de 26 anys, Xiker Ozerinjau-
regi, arriba procedent de l’Amorebieta. 
Prèviament es va incorporar Tomi Pa-
pazov, procedent del Foggiaoff de la 
quarta italiana. 

Canvis al 
Badalona 
Futur

Núm. 756 Del 03/02 al 15/02/2023
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Grup 1
El conjunt de Casagemes va treure una vic-
tòria essencial per encarar el tram més com-
plicat de temporada. Els de Xavi Grau van 
començar 8-20 avall i amb sensacions que 
el parcial es podia eixamplar en qüestió de 
minuts. Però, quan més tocat estava l’equip, 
el cop de caràcter va arribar. La Minguella va 
optar a una defensa zonal que va col·lapsar 
totalment l’atac del Claret, que no va trobar 
forat per anotar tirs còmodes. La confiança va 
anar entrant poc a poc a les files de la Min-
guella que va deixar més de quinze minuts 
sense que el rival anotés una cistella de dos. 
Els blaus van passar d’un 14-30 avall a un 56-
45 a dalt, sumant la sisena victòria (62-53) i 
deixant enrere la zona de descens directe. 
Els Maristes Ademar no van poder superar a 
un gran candidat a pujar de categoria com el 
Jac Sants. Els de Javi Espinosa van poder ju-
gar el seu ritme durant tot el primer quart, en 
què se’l van emportar (16-15). El guió va can-
viar per complet quan el Jac Sants va imposar 
la seva qualitat trencant el partit just abans 
d’arribar al descans (27-41). A la represa, els 
barcelonins van continuar amb la mateixa in-

tensitat, emportant-se el partit per 64-81 final. 
Un aspecte que va condicionar la derrota de 
l’Ademar va ser el baix percentatge des del tir 
lliure (3/16) i el triple (5/24). 

Grup 3
El Badalonès, que venia de sorprendre en 
guanyar el Barberà, no va poder tornar a mos-
trar la millor versió i derrotar a un equip sòlid 
com el Ripollet. Una mala primera quart va 
condicionar la resta del partit, en què es va 
arriba al descans amb una avantatge de +16 
pel rival. A la segona part el conjunt de Pol 
Amigó va aconseguir igualar el ritme de joc 
del Ripollet, guanyant la segona part, però la 
diferència va quedar marcada, 57-72 final.
El Círcol va pagar un mal quart i cau a la pista 
del Baricentro Barberà. Els locals van mos-
trar la seva experiència per aconseguir una 
diferència de 11 punts al primer quart. Els de 
Coro van demostrar caràcter i van reaccionar, 
guanyant el segon i tercer quart, retallant la 
diferència a només quatre punts abans d’en-
trar al darrer període. En el tram final, el Bar-
berà va ser més efectiu des del tir interior i 
aprofitant les segones oportunitats. 

Foto: AE Minguella

La Minguella surt del perill guanyant al Claret
El Círcol, Badalonès i Maristen cauen contra rivals capdavanters

Foto: UB Llefià

Sant Andreu i Llefià 
sumen i miren cap a dalt
La Minguella, el Círcol i el Bufalà no aconsegueixen sumar triomfs

El Sant Andreu torna a somriure. El Nat-
zaret va passar per sobre el Pia Sabadell 
en un partit en què i a la mitja part ja do-
minava per +13 punts. A la segona part 
només van haver de controlar el partit i 
continuar demostrant que són un dels 
equips més ofensius de la lliga i des del 
triple (40%), guanyant 87-69.  El Lle-
fià continua escalant posicions, fins la 
tercera, en guanyar a la pista del Ma-
tadepera. Liderats per Alejandro Eñeso, 
l’equip llefianenc es consolida a la part 
alta i rebrà al Minguella en un partit d’alt 
nivell (68-74).
Creu pel Círcol a la pista complicada 
del Sant Nicolau. Els de Jordi Roger 
es van refer d’un -7 al primer quart per 
entrar a la recta final a només dos punts 
de diferència. Però, un enorme parcial 
en contra de 7-22 va ser la sentència del 
partit (77-60).
El Bufalà continua a la part baixa, en-
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caixant la desena derrota de la tempora-
da al camp de l’ASFE (89-70). 
La Minguella B va pagar cara una mala 
segona part, especialment el tercer 
quart (9-18) per caure a casa contra 
el Sant Adrià B, 61-71. Un dels factors 
claus va ser el desencert des del triple 
dels blaus (6/31).

Primera femenina:
Victòria de prestigi del Llefià a casa 
contra l’Espanyol (47-36). La gran de-
fensa de l’equip de Sergio Arias en el 
segon i tercer quart - deixant només en 
15 punts en aquests dos quarts - per-
met a les badalonines estar en balanç 
positiu.
En canvi, la Minguella trenca una ratxa 
de tres victòries caient a la pista de l’Ip-
si per la mínima 50-49. Les blaves es 
van refer d’un mal inici i van reaccionar 
a la segona part, tenint el tir guanyador.
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