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25 anys 
de castells
Els Castellers de Badalona celebren
el seu 25è aniversari amb diversos actes
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A les 2h seran les 3h.
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Si alguna cosa ens caracteritza als catalans 
és la nostra passió per enfilar-nos, i els ba-
dalonins no som menys que d’altres. Treball 
en equip, esforç i esperit d’autosuperació, 
aquests serien alguns dels valors que en-
carna la cultura castellera. L’any 2010 va ser 
declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat per la UNESCO i a Badalona, mal-
grat no ser una ciutat de tradició castellera, 
ja fa 25 anys que tenim la nostra pròpia colla 
castellera.
Els Castellers de Badalona van fer la seva 
primera actuació pública a la ciutat l’any 
1998, però es van fundar un any abans, 
concretament el 6 de març de l’any anterior, 
1997. A finals dels anys 90 va ser un moment 
de boom en el món casteller en el qual van 
néixer diverses colles al territori català, en-
cara no totes elles es van acabar consolidant 
en el temps.
A Badalona va ser gràcies a la iniciativa de 

Jaume Sellarès que va impulsar acompanyat 
d’aquells que estaven interessats en el pro-
jecte una colla castellera a la ciutat. Arran 
d’una convocatòria de l’Associació Festa 
Nacional dels Països Catalans es reuneixen 
al Centre Cívic de Dalt la Vila una cinquan-
tena de persones amb l’objectiu de crear una 
colla castellera. Poc després comencen els 
assajos al centre cívic de Dalt la Vila, i no és 
fins al 15 de novembre d’aquell 1997 que els 
Castellers de Badalona fan la seva primera 
actuació pública. En aquesta aparició ho van 
fer amb pantalons i camisa blanca, que iden-
tifica una colla principiant, i es va realitzar el 
pilar de quatre caminat.
Però des de quant es començar a contar 
oficialment que existeixen els Castellers de 
Badalona? La data exacte és el 17 de maig 
de 1998, en el marc de les Festes de Maig 
de Badalona, que la Colla fa la seva presen-
tació estrenant camisa i escut i apadrinats 

Els Castellers de Badalona 
celebren el seu 25è aniversari
La Colla Micaco prepara diversos actes 
amb motiu de la celebració

ben segur que tots els castellers de Badalona 
tindran a la memòria moments emblemàtics 
com el 4 de 8 que el 25 de setembre del 
2016 va permetre guanyar el XXVI Concurs 

de Castells de Torredembarra. El 2012, en el 
marc de la Festa Major Festa Major de Sant 
Cristòfol de Premià de Mar, també es van as-
solir castells memorables com la torre de 7, 
2de7, que fins al novembre de l’any passat, 
2022, no s’havia pogut tornar a fer.

La reivindicació d’un local d’assaig 
digne
Una de les reivindicacions que els darrers 
anys més els ha condicionat és la falta d’un 
local propi en condicions per la colla. A prin-
cipis del 2019, van rebre una notificació per 
part dels propietaris de la nau de Can Peixau, 
al carrer Font i Escolà, 42, el seu antic local, 
conforme havien d’abandonar el que havia 
estat el local d’assaig des del 2011. Amb 
l’Ajuntament van acabar arribant a un acord 
per tal de traslladar els assajos a l’espai de 
l’antic Mercat Maignon. Des d’aquell mo-
ment, els Castellers fan servir l’edifici, el qual 
està encara pendent de reforma, com a local 
d’assaig, encara que continuen denunciant 
una falta de serveis evident. “La principal 

Actuació del Castellers de Badalona Foto de colla en el dia del seu bateix (maig 1998)

La principal activitat 
d’una colla és fer 
castells, però també 
hi ha una activitat 
social important 

La imatge gràfica 
dels Castells és 
brutal, encara que 
darrera hi ha molt 
esforç

Actualment, els Castellers de Badalona es-
tan integrants per unes 80 persones fixes 
que poden arribar a ser més 140 persones 
sumant les diverses actuacions castelleres. 
D’elles, hi ha entre 20 i 25 infants. Des dels 
Castellers i altres entitats culturals de Bada-
lona es va proposar fa un any crear al mateix 
Mercat Maignon una “casa de la festa” en la 
qual s’integressin les diverses agrupacions i 
entitats culturals de Badalona per tal de con-
centrar-ho en un sol local amb serveis dig-
nes. Aquest projecte segueix estancat i serà 
un dels reptes del proper govern. Aquest pro-
jecte, a més, xoca amb el projecte inicial de 
reformar el Maignon perquè s’hi tornin a ins-
tal·lar els paradistes al original, actualment 
desplaçats a la carpa d’uns metres enllà.

La celebració dels 25 anys
Entre els actes per celebrar els 25 anys dels 
Castellers de Badalona ja van començar amb 
la presentació del logo especial dels 25 anys 
al Museu de Badalona. Un dels actes amb els 
que es va començar l’any va ser a la Copa del 

Rei, primer a la FanZone i a la mitja part de 
la final en el que van actuar al mig de l’Olím-
pic. “Va ser un moment molt mediàtic per 
nosaltres, sempre que fem actuacions a fora 
de Catalunya, o hi ha persones que no són 
catalanes, la gent flipa” ens expliquem.
Aquest proper cap de setmana, el diumenge 
19 de març, tindrà lloc la Diada d’Inici en la 
qual es farà a la Plaça del Pou del Greix, a la 
Rambla amb Carrer de Mar, a les 12h. Per 
la diada de les Festes de Maig, una de les 
diades més especials de l’any, els acompan-
yaran els Nens del Vendrell, la colla més an-
tiga del món casteller exceptuant les dues de 
Valls. A més, el 20 de maig també vindran a 
Badalona els Minyons de Terrassa i els Cas-
tellers de Sant Pere i Sant Pau. El dissabte 
15 d’abril es farà la ‘Jornada dels Micaquets’ 
que serà especial amb activitats per infants, 
joves i adults. Durant l’any es faran diversos 
actes, un sopar, s’organitzarà un concert... 
Finalment, per la darrera part de l’any, s’està 
preparant l’exposició dels 25 anys. Seran 25 
imatges amb 25 moments.

Del 17/03 al 05/04/2023

pels Castellers de Montcada i Reixac. En 
els inicis, quan s’estava decidint la camisa 
i l’escut per la futura colla es van voler triar 
símbols ben badalonins. La camisa escollida 
és de color micaco, paraula que a Badalona 
serveix per identificar el que arreu es coneix 
per nespra. L’escut mostra els elements re-
presentatius de la ciutat: la bandera catalana i 
les tres barres ondulades.
La coneguda com a Colla Micaco es defineix 
com a una colla molt familiar que es troba 
a la zona no tradicional. “Som una colla de 
castells de 7 que aspira a aconseguir castells 
de 8 i repetir la gesta que es va aconseguir 
el 2016” ens explica en Sergi Sánchez, 
“Demo”. “Quan hem fet alguna sortida més 
enllà del terreny català sempre hem estat 
molt estimats. La imatge gràfica dels Castells 
és brutal, encara que a darrera hi ha molta 
despesa, tant econòmica com de temps.”
Al llarg de 25 hi ha hagut alts i baixos, però de 

activitat d’una colla castellera és fer castells, 
però paral·lelament hi ha una activitat social 
que és molt important i que al Mercat Maig-
non és molt complicat”.
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Detingut l’autor de les amenaces de mort al 
germà de la menor violada al Màgic Badalona
L’agressió sexual va tenir lloc fa quatre mesos per sis menors d’edat Els detinguts també se’ls relaciona amb defraudació elèctrica
La notícia de la violació d’una menor d’11 
anys al Màgic Badalona va commocionar a 
tota la societat. Una cadena de negligències 
que feien que tant l’Ajuntament de la ciutat 
com l’escola s’acabessin assabentant de la 
notícia quatre mesos després dels fets. El di-
mecres 8 de març saltava la notícia als mitjans 
de comunicació, els Mossos d’Esquadra in-
vestigaven la violació grupal denunciada per 
una nena d’11 anys en els lavabos del centre 
comercial Màgic de Badalona. Els agressors, 
sis en total, també són tots menors. Els fets 
van ocórrer el passat 19 de novembre.
La repercussió mediàtica del cas ha posat 
en evidència una cadena de despropòsits 
en una violació grupal per la qual els dos 
majors de 14 anys estan internats, però els 
altres tres menors que van participar en ella 
són inimputables penalment i un sisè par-
ticipant no ha estat identificat. Segons va 
explicar la mateixa germana de la víctima 
i va confirmar l’alcalde Rubén Guijarro, els 
Mossos d’Esquadra van haver de protegir 
el germà després d’unes greus amenaces 

La notícia de la violació d’una menor d’11 
anys al Màgic Badalona va commocionar a 
tota la societat. Una cadena de negligèn-
cies que feien que tant l’Ajuntament de la 
ciutat com l’escola s’acabessin assaben-
tant de la notícia quatre mesos després 
dels fets. El dimecres 8 de març saltava 
la notícia als mitjans de comunicació, els 
Mossos d’Esquadra investigaven la viola-
ció grupal denunciada per una nena d’11 

de mort que va rebre a conseqüència de la 
denúncia presentada per la família. Aquesta 
setmana ha tingut lloc la detenció d’un dels 
majors de 14 anys que va amenaçar-lo. El 
jutge de menors que porta el cas ha ordenat 
l’internament preventiu durant sis mesos 
d’aquest nen, que estudia en el mateix insti-
tut que el germà de la denunciant.

La denúncia de la família
Segons la denúncia de la família, els cinc 
menors acusats s’haurien acostat a la nena 
quan sortia d’una botiga al centre comer-
cial a finals de novembre. Un d’ells l’hau-
ria amenaçat amb una navalla i entre tots 
l’haurien fet entrar en un lavabo on l’haurien 
forçat. La menor es va decidir a explicar els 
fets a casa al cap d’unes setmanes, després 
que el seu germà expliqués a la família que 
corria un vídeo sobre els fets. La família va 
denunciar l’atac sexual i, un temps després, 
va fer el mateix amb les amenaces de mort 
rebudes per l’altre fill, que té protecció poli-
cial per anar i tornar de l’institut.

Fuita d’aigua de la Riera de Canyet

Fuita d’aigua de la Riera de Canyet

FISCALIA DEMANA DOS ANYS I 10 MESOS DE PRESÓ A ALBIOL PER LA INSTAL·LACIÓ IL”LEGAL 
DE DUES ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL

La fiscalia demana dos anys i 10 mesos 
de presó per a Xavier García Albiol, exal-
calde de Badalona i candidat del PP a les 
pròximes eleccions municipals, per un 
presumpte delicte de prevaricació. Albiol 
hauria tolerat la instal·lació de dues ante-
nes de telefonia mòbil a la comissaria de 
la Guàrdia Urbana de Badalona que no 
tenien llicència i, per tant, eren il·legals.
Les antenes eren propietat de Vodafone 
i Telefónica i van operar sense llicència 
des de 2012 fins el 2018, any que van 
ser desmuntades per les companyies. En 
aquest període, l’Ajuntament de Badalo-
na hauria deixat d’ingressar uns 17.500 
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euros en impostos per ocupar un espai 
públic com és una comissaria. La fiscalia 
sol·licita aquesta quantitat de diners com 
a responsabilitat civil. El fiscal, a més, 
també demana 10 anys d’inhabilitació i 
una multa de 9.500 euros. L’acusació pú-
blica també inclou altres investigats en 
el seu escrit com ara l’exregidor d’ERC 
Oriol Lladó o l’exregidor del PP, Miguel 
Jurado
Segons la tesi del ministeri públic, va 
permetre col·locar dues antenes de tele-
fonia mòbil en la comissaria de la Guàr-
dia Urbana sabent que no comptaven 
amb llicència i, per tant, estaven fos de 

Sis detinguts en una operació contra el 
tràfic de drogues al barri de Sant Roc

Badalona incorporarà 42 
nous vehicles per a la 
Guàrdia Urbana

Agents dels Mossos d’Esquadra van dete-
nir sis persones a Badalona per un delicte 
de tràfic de drogues, concretament de ma-

Un accident de trànsit va provocar sis 
persones ferides lleus a Badalona des-
prés que un cotxe es saltés un semàfor 
en vermell i un autobús haguésfrenat 
de cop. L’accident ha passat a l’Avin-
guda Martí Pujol amb el carrer Ventura 
Gassol. Tots els ferits anaven dins del 
bus, de la línia M6. L’accident ha passat 
aquest dimecres 15 de març al matí. Els 
han traslladat al CUAP de Badalona, a 
l’hospital municipal i a l’hospital Ger-
mans Trias i Pujol.Fins al lloc dels fets 
s’han desplaçat dotacions del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM) per 
atendre els ferits.

Sis ferits lleus 
en un accident 
de trànsit

rihuana i haixix. Ha estat en el marc d’un 
dispositiu d’entrades i registres en un ma-
teix bloc de pisos del barri de Sant Roc.

Els agents van iniciar la investigació arran 
de diverses informacions que indicaven 
que en el bloc de pisos hi havia planta-
cions de marihuana indoor. Després de 
gestions de vigilància i control dels in-
vestigats, es van poder concretar els do-
micilis que es feien servir amb aquesta 
finalitat.
El balanç final del dispositiu en el qual van 
participar una quarantena d’agents dels 
Mossos d’Esquadra és de 6 detinguts que 
es relacionen amb delictes contra la salut 
pública vers el tràfic de drogues, després 
de la troballa de 327 plantes de marihua-
na, 143 dosis individuals d’haixix, 53 do-
sis individuals de marihuana i una quanti-
tat exacta de 1557 g de cabdells d’aquesta 
darrera substància.
Els detinguts se’ls relaciona amb delictes 
de defraudació de fluid elèctric, un altre 
delicte que els permet obtenir més guanys 
i que fan servir les organitzacions crimi-
nals i que també es van trobar en el marc 
d’aquestes entrades judicials.

Del 17/03 al 05/04/2023

A l’adolescent el responsabilitzen d’obs-
trucció de la justícia i d’amenaçar de mort 
el menor a través de diversos missatges de 
WhatsApp, després que els Mossos d’Es-
quadra identifiquessin cinc menors com a 
presumptes responsables de l’agressió se-
xual. Tres d’ells tenen menys de 14 anys i la 

DGAIA s’ha fet càrrec del seguiment del seu 
cas, perquè per la seva edat són inimputa-
bles en el circuit penal. Pel que fa als altres 
dos –d’entre 14 i 17 anys–, un d’ells ja ha 
ingressat en un centre de menors preven-
tivament i l’altre continua en llibertat amb 
càrrecs.

la llei. Des del seu compte de Twitter, 
Albiol va reaccionar amb escepticisme a 
la decisió de la Fiscalia en un assumpte 
que s’arrossega des de fa anys: “M’aca-
bo d’assabentar que Fiscalia em dema-
na dos anys perquè al 2012 Telefónica 
i Vodafone van instal·lar en un terreny 
municipal dues antenes de telefonia sen-
se llicència i crec que ho hauria d’haver 
sabut. Suposo que a dos mesos i mig de 
les eleccions, res és casual”. L’exregidor 
ja va ser apartat del govern municipal per 
l’oposició, ara fa un any i quatre mesos, 
per la seva aparició en els Papers de 
Pandora.

anys en els lavabos del centre comercial 
Màgic de Badalona. Els agressors, sis en 
total, també són tots menors. Els fets van 
ocórrer el passat 19 de novembre.
La repercussió mediàtica del cas ha posat 
en evidència una cadena de despropòsits 
en una violació grupal per la qual els dos 
majors de 14 anys estan internats, però 
els altres tres menors que van participar 
en ella són inimputables penalment i un 

sisè participant no ha estat identificat. Se-
gons va explicar la mateixa germana de la 
víctima i va confirmar l’alcalde Rubén Gui-

jarro, els Mossos d’Esquadra van haver de 
protegir el germà després d’unes greus 
amenaces 
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Més de 1.000 treballadors a la calçotada organitzada per la Comissió

Tusgsal reclama que les licitacions tinguin 
en compte criteris més enllà dels econòmics

Tusgsal ha tornat a fer la seva tra-
dicional trobada dels treballadors 
organitzada per la Comissió Social 
de l’empresa en la qual hi han par-
ticipat més de 1.000 treballadors. 

L’empresa ha reclamat que les licita-
cions haurien de tenir més en comp-
te criteris que vagin més enllà dels 
econòmics. El president de Tusgsal, 
Federico Llobet, ha denunciat que se 

Fotos: Tusgsal

li ha de donar més valor a la qualitat 
del servei i els drets dels treballa-
dors de les empreses de transport.
Des de l’empresa també han par-
lat de la licitació del servei diürn i 
nocturn d’autobusos del Barcelonès 
Nord. “El nou concurs haurà d’in-
cloure diverses millores del servei 
d’autobusos. Ampliar la connec-
tivitat i que els autobusos siguin 
elèctrics són aspectes importants a 
tenir en compte en un moment com 
el que ens trobem”.

“Donar més valor a la qualitat 
del servei i els drets dels treba-
lladors”
Aquest any, la trobada amb els tre-
balladors ha comptat amb la presèn-
cia de Raquel Sánchez, ministra de 
Transports del govern espanyol, 
Rubén Guijarro, alcalde de Badalo-
na i Pepe Álvarez, Secretari General 
d’UGT. Des d’UGT es va explicar que 

el sindicat estarà en tot moment al 
costat dels treballadors per aju-
dar-los en les seves reivindicacions 
i mantenir els drets dels treballadors 
en els concursos públics. L’alcal-
de Rubén Guijarro va recordar que 
“Tusgsal és l’empresa més rellevant 
de Badalona pel que fa a número de 

treballadors i el seu model d’econo-
mia social” i va voler donar suport 
a l’empresa badalonina. L’alcalde de 
Badalona va aprofitar per insistir a la 
ministra de Transports, Raquel Sán-
chez, prendre mesures pel que fa a 
la regressió de les platges a la ciutat 
que afecta les vies del tren.
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David Torrents ha anunciat des 
del seu compte de Twitter que 
Badalona està més aprop de 
disposar d’un Alberg d’Emer-
gència Habitacional per a 181 
persones. L’alberg social de 
Pep Ventura serà una realitat 

L’alberg social 
de Pep Ventura cada cop més 
a prop de ser una realitat 

“en un futur immediat” i anirà 
destinat a persones de Badalo-
na que no poden disposar d’una 
llar. Des del consistori s’han fet 
ja diversos passos tècnics ne-
cessaris per iniciar la compra 
de l’alberg.

Aquest alberg seria un servir 
públic directe que “permetria 
estalviar-se molts diners”, se-
gons ha explicat Torrents. El 
mateix any 2021, l’Ajuntament 
va gastar prop d’1,5 milions 
d’euros en pensions i hotels. 

Fa uns anys l’associació orga-
nitzava el Concurs de façanes. 
Enguany, l’Associació Veïnal 
del Centre li han donat una 
volta i presenten la 1a edició 
del concurs “El carrer més 
ben plantat”. Forma part del 
projecte Badalona Inspira i es 
farà la setmana del 20 de març, 
coincidint amb l’inici de la pri-
mavera.
En un context de crisi climàti-

“El carrer més ben plantat”, 
un concurs per augmentar 
el verd urbà a la ciutat

Alberg social de Pep Ventura

ca, des de l’associació es vol 
promoure l’augment del verd 
urbà mitjançant aquest con-
curs. Per participar-hi caldrà 
presentar una fotografia del 
racó verd que es vulgui pre-
sentar (finestres i balcons, 
terrasses, badius o carrers) 
seguint les instruccions es 
detallen. L’entrega de premis 
serà el 26 de març a partir de 
les 12h al badiu de l’AV.
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El badaloní Juan Magan actuarà a 
Badalona per les Festes de Maig 
2023. L’artista cantarà durant la 
nit de Sant Anastasi, després de 
la Cremada del Dimoni del 10 de 
maig. El “rey del reggetón” farà pa-
rada a la ciutat badalonina en mig 
del seu tour “El tour que nunca será 
premiado” que inclou ciutats de tot 

El badaloní Juan Magán 
actuarà a Badalona 
per les Festes de Maig 2023

l’Estat.
El cantant ja va actuar a les festes 
de maig del 2013 i enguany tornarà 
a la seva ciutat per fer un recull del 
bo i millor de la seva trajectòria. 
Cançons com “Por Fin Te Encon-
tré“, “Bailando Por Ahí” o “Verano 
Azul” han fet que Juan Manuel Ma-
gán González sigui conegut arreu 

del món com un dels artistes refe-
rents de música urbana.
A banda dels concerts gratuïts, l’alcal-
de Rubén Guijarro va anunciar aques-
ta setmana que hi haurà una pro-
gramació de concerts de pagament 
al Palau Olímpic, en el marc de les 
Festes de Maig. De moment, no s’ha 
donat més informació sobre el tema.

El dilluns 13 de març ha co-
mençat el desmuntatge de l’an-
tic mòdul de la Guàrdia Urbana 
de Badalona situat a la plaça 
Cameron de la Isla, al barri de 
Sant Roc. Des de feia temps, el 
mòdul presentava un estat molt 

Es desmunta l’antic 
mòdul de la Guàrdia 
Urbana

Foto: Juan Magán

Antic mòdul de la Guàrdia Urbana

deplorable, després de diver-
sos incendis i actes vandàlics. 
El mòdul de la Guàrdia Urba-
na feia anys que estava sense 
funcionament, en concret des 
de 2015 amb l’arribada de Do-
lors Sabater com a alcaldessa.
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La periodista badalonina Laura Fa serà 
la pregonera de les Festes de Maig 
2023. Fa s’ha fet coneguda gràcies a 
programes com Aruscitys o Sálvame i 
també col·labora al Versió Rac1 o a la 
Revista Lecturas. El 5 de maig comen-
cem les festes a la ciutat i ja coneixem 
el cartell, el disseny, mocador i ara la 
pregonera! 

Laura Fa, 
pregonera de 
les Festes de 
Maig 2023

La Comunalitat BDN Sud va organitzar 
ahir, 15 de març, una jornada lúdica i 
esportiva amb els nens i nenes de Bada-
lona Sud per treballar hàbits saludables a 
través de l’esport i el joc. L’activitat es va 
celebrar la pista de la Plaça Camarón de 
la Isla, al barri de Sant Roc. La jornada es 
va iniciar amb un berenar saludable amb 
la col·laboració de Consum Cooperativa.

La Comunalitat 
BDN Sud 
organitza una 
jornada lúdica i 
esportiva

El dilluns 13 de març ha co-
mençat el desmuntatge de l’an-
tic mòdul de la Guàrdia Urbana 
de Badalona situat a la plaça 
Cameron de la Isla, al barri de 
Sant Roc. Des de feia temps, el 
mòdul presentava un estat molt 
deplorable, després de diver-

DOWN ESPANYA llança la campanya 
“#NosomUnEstereotip, 
som molt més” 

L’Olímpic acollirà 
un festival musical de 4 dies 
per les Festes de Maig

Amb motiu del Dia Mundial de la Síndrome 
de Down que se celebra el proper dimarts 
21 de març, DOWN ESPANYA llança la seva 
nova campanya: “#NoSomUnEstereotip, 
som molt més”. El seu objectiu és canviar 
la manera de veure les persones amb sín-
drome de Down, una manera de mirar-los 
que sovint està carregada de prejudicis i 
estereotips que en dificulten la inclusió a la 
societat.

El Palau Olímpic acollirà, a principis de maig, 
un festival musical per obrir les Festes de 
Maig. El festival, que serà presentat la setma-
na que ve, tindrà quatre dies de duració i es-
tarà adreçat a tots els públics. Els quatre dies 
es repartiran per estils i varietat musical, on 
les famílies també tindran el seu dia. El festi-
val serà de pagament, però amb descomptes 
importants pels ciutadans de Badalona. Tot el 
cartell de les festes serà presentat la setmana 
vinent i també com comprar les entrades.
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El PSC de Badalona ha demanat la 
dimissió de l’exalcalde Xavier García 
Albiol per l’acusació de Fiscalia con-
tra el candidat del PP en les pròxi-
mes eleccions municipals per una 
presumpta prevaricació. El número 
3 de la llista socialista a l’alcaldia, 
Fernando Carrera, va explicar que 
“Albiol ha de dimitir abans que Fei-
jóo ho faci per ell”. Ho va fer en una 
compareixença en la que també hi van 
participar Raquel López, primera se-

El PSC demana la 
dimissió de Xavier 
García Albiol

cretària del PSC a Badalona, i Teresa 
González, presidenta del grup munici-
pal i pròxima número 2 a les eleccions 
municipals.
En el marc de les properes eleccions 
municipals, Ruben Guijarro també 
ha aprofitat per avançar que durant el 
pròxim mandat construiran una sego-
na comissaria de la Guàrdia Urbana 
de Badalona. L’edifici estaria previst 
de construir-se a l’antic B9 o l’antiga 
caserna de bombers de Sant Roc. 

Guanyem denuncia que els 
veïns de l’edifici Gregal de 
Sant Crist, una promoció 
d’habitatges de lloguer so-
cial en terreny públic, estan 
patint una pujada encoberta 
del preu del lloguer. Dolors 
Sabater ha demanat al Govern 
de la Generalitat que aclareixi 
la responsabilitat que hi té 
l’Ajuntament de Badalona. 
A més, també ha demanat 

Guanyem denuncia 
una pujada encoberta 
del preu del lloguer 
als veïns de l’edifici Gregal

Edifici Gregal de Sant Crist

Denúncia del PSC a la plaça de la Vila
explicacions a la Genera-
litat perquè vetlli per com 
les empreses o cooperati-
ves obtenen els certificats 
d’eficiència energètica o 
les cèdules d’habitabili-
tat. “Després de reunir-me 
amb els veïns i d’escoltar 
la seva intervenció al ple de 
l’Ajuntament, he registrat sis 
preguntes perquè el Govern 
respongui pet escrit”.

Aïda Llauradó, regidora de Femi-
nismes i LGTBIQ+ de Badalona,  
i Laura Pérez, regidora a Barce-
lona, han participat a la Trobada 
Feminista d’En Comú Podem per 
reivindicar les apolítiques munici-
pals feministes. Des del partit, i en 

En Comú Podem 
reivindica les polítiques 
feministes als municipis

motiu de la setmana de la dona, es 
va posar sobre la taula l’actualitat 
feminista. Entre els temes que es 
van tractar va haver-hi el “només 
si és sí”, l’allau de feminicidis i 
agressions masclistes.
Les dues regidores van parlar 

també de la importància de te-
nir un govern municipal que faci 
polítiques feministes efectives i 
amb perspectiva de gènere. Llau-
radó es va referir a la manifestació 
unitària del 8-M a Badalona i la va 
catalogar com a un “èxit”.

Acte d’En Comú Podem

El Grup Parlamentari d’Esquerra 
i la i la Taula de Mobilitat Ac-
cessible de la FAVB per tractar el 
perllongament de la L1 entre Ba-
dalona i Santa Coloma. Aquesta 
és una infraestructura que des del 
partit consideren “clau per al des-
envolupament social i econòmic 
del Baix Besòs”. Des de la Taula 
de Mobilitat Accessible també han 
valorat positivament la reunió. La 
prolongació de la L1 del metro és 

Reunió entre ERC i la Taula 
de Mobilitat Accessible 
de la FAVB per parlar del 
perllongament de la L1

Foto: ERC

una reivindicació que acumula 
un retard de més de deu anys. 
Era un compromís de la Gene-
ralitat, inclòs en el Pla Director 
d’Infraestructures (PDI) 2011-
2020. El 15 de juny de 2010, 
el llavors secretari de Mobilitat 
de la Generalitat, Manel Nadal, 
presentava l’avantprojecte de la 
prolongació de la L1, un tram 
de 1,5 km. Les obres havien de 
començar en 2012.

Junts presentarà la llista per les 
eleccions municipals el 29 de 
març a les 20h a El Círcol. Es 
presentarà David Torrents com 
a cap de llista i s’informaran els 
4 següents noms. A la presenta-
ció hi assistirà Laura Borràs i hi 
assistiran altres càrrecs locals, 
comarcals i de la vegueria.

Junts presentarà 
la llista per 
les eleccions 
municipals el 29 
de març
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El patrimoni romà 
de Badalona, un passat 
a la vista
Un seguit d’excavacions han deixat a la vista 
l’antiga ciutat romana però, fins a quin punt 
són habituals aquest tipus de situacions?

Autor: Màrius Lamor 
Badalona, una ciutat amb una rica història ro-
mana, ha vist les seves arrels tornar a la llum 
després que les obres de construcció a un solar 
del Carrer Sant Anastasi portin aturades vàries 
setmanes. Això és degut a l’aparició d’unes 
restes arqueològiques que en aquest moment 
estan sota un procés de seguiment per part 
del departament d’Arqueologia del Museu. La 
duració d’aquesta excavació dependrà de les 
troballes fetes i del valor històric que tinguin.
Tot i que això pugui semblar un fet poc comú, 
aquest tipus de situacions són més habituals 
del que creiem. Així ho confirma Clara Forn, 
arqueòloga del Museu de Badalona amb qui 
hem pogut parlar. Segons ens ha explicat, a 
l’any es fa un seguiment de fins a dotze obres 
on potencialment hi ha intervenció arqueològi-
ca. En aquest sentit, l’arqueologia és una eina 

preventiva i necessària fer un estudi del terreny i 
saber com un nou edifici pot afectar a les restes 
conservades sota un solar.
 
Antecedents
A Badalona es té constància de restes romanes 
des del segle XVIII, però fins al segle XX aques-
tes no van estar regulades sota cap legislació. 
Tot va canviar amb l’aprovació de la Llei del 
Patrimoni Històric Espanyol l’any 1985, segons 
la qual totes les restes amb valor històric tro-
bades a conseqüència d’excavacions, obres o 
remocions de terra passen a ser béns de domini 
públic. Això va portar que deu anys més tard 
la zona de 14 hectàrees on es trobava l’antiga 
ciutat romana de Baetulo fos declarada un bé 
cultural d’interès nacional, quedant així sota una 
protecció oficial que obliga a fer que les restes 
quedin conservades in situ. 

Aquesta zona protegida està compresa entre el 
Carrer Francesc Layret, el Carrer Quintana Alta, 
l’Avinguda President Companys i passat l’auto-
pista C-31, a l’alçada del Carrer Sant Jordi i el 
Carrer de Baldomer Galofré.
Com que la zona protegida fa anys que està estu-
diada, aquelles persones encarregades de la ges-
tió del patrimoni arqueològic de la ciutat ja saben 
que allà poden trobar restes. D’aquesta manera 
es posa en marxa el següent protocol d’actuació: 
primer es fa un estudi preventiu del solar abans 
d’iniciar la construcció amb l’objectiu de veure 
com afectarà el jaciment; un cop excavat es bus-
ca conjuntament amb promotors, propietaris o 
arquitectes, una solució respectuosa amb la llei 
i que permeti construir l’edifici projectat. A partir 
d’aquí es tapen les restes, en la gran majoria dels 
casos, i es construeix l’edificació planejada.
 
Quines altres solucions hi ha més enllà 
de tornar a enterrar les restes?
En altres situacions i segons el valor històric de 
les peces trobades, el que es pot fer és acon-
seguir una cessió municipal, la qual permet a 
l’administració pública fer visitable un espai pa-
trimonial. Sovint aquesta cessió acaba portant a 
un conveni. El que es pretén amb aquest tipus 
d’acords a la llarga és poder museïtzar alguna 

zona en concret per tal que passi a formar part 
dels espais visitables de la Ciutat Romana de 
Baetulo. Alguns exemples són la Casa de l’Heu-
ra, el Conducte d’Aigües, el Jardí Quint Licini, 
les Termes i la Casa dels Dofins. Aquesta última 
va ser trobada l’any 1927, i la seva importància 
recau, més enllà del seu important valor his-
tòric, en el fet que va suposar la primera exca-
vació amb un estudi científic al darrere.
L’altra situació que ens podem trobar és la 
conservació de les restes in situ en una pro-
pietat privada. És tan poc comú que a Badalona 
només podem trobar tres exemples: el fona-
ment del podi del temple a l’església de Santa 
Maria; el mosaic de la Torre Vella, que des del 
segle XIX el podem trobar en una de les seves 
habitacions; i les restes d’una claveguera roma-
na a una casa a la plaça de la Constitució.
En relació amb això, la llei estableix que si a la 
teva propietat tens un element patrimonial que 
és bé cultural d’interès nacional estàs obligat a 
mantenir-ho en condicions, ja que l’adminis-
tració et pot demanar visitar-ho en qualsevol 
moment. També, aquests espais poden obrir-
se de cara al públic en algun moment de l’any. 
L’exemple clar és l’obertura dels tres anomenats 
anteriorment quan es fan les jornades de portes 
obertes entorn el festival romà de Badalona.

Anys abans de la llei de 1985, però, va haver-hi 
moltes excavacions que van afavorir l’acceleració 
de la descoberta del patrimoni arqueològic de la 
ciutat. Aquestes es van dur a terme a la zona del 
Clos de la Torre.
El Clos de la Torre era una gran propietat de 
l’època feudal que tenia pràcticament tots els 
terrenys des del carrer Fluvià fins al mar. L’any 
1933 el Marquès de Barberà, titular del Clos, va 
demanar a l’ajuntament urbanitzar els terrenys 
per poder-los vendre, i el 1934 es van iniciar 
les excavacions on s’anava a edificar. Aquí va 
ser quan es va descobrir la Venus, la muralla i 
moltes altres restes de l’antiga ciutat romana de 
Baetulo. Durant els dos anys que va durar l’exca-
vació van anar apareixent moltes peces fins que 
la guerra ho va aturar tot. 
L’activitat es va reiniciar l’any 1954, quan es va 
aprovar definitivament la urbanització d’aquests 
terrenys. Llavors va ser quan van aparèixer les 
Termes romanes el 1955, que van ser un cas 

únic pel seu valor històric i avui dia són un sím-
bol identitari de la ciutat. Un any després, l’ajun-
tament va comprar aquestes terres i va decidir 
construir el Museu de Badalona.
Setanta anys després, l’arqueologia continua te-
nint un pes vital a l’hora de controlar i mantenir 
en condicions el patrimoni cultural de la ciutat. 
Amb una Badalona en constant evolució, on 
s’edifica sobre el terreny de l’antiga Baetulo, els 
estudis arqueològics de les darreres dècades han 
estat determinants per conservar in situ el record 
d’una civilització passada, a la vegada que a la 
superfície s’expandeix l’actual. 
El fet que aquests estudis requereixin moltes 
hores per poder determinar com actuar correcta-
ment sobre terrenys on hi ha restes històriques, 
sovint provoca que com a ciutadania tinguem la 
percepció que l’arqueologia frena el desenvolu-
pament urbanístic de la ciutat, quan en realitat és 
un element clau per facilitar-lo, tal com explica la 
Clara Forn.

LES PRIMERES EXCAVACIONS I EL CLOS DE LA TORRE
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La Dramàtica d’El Círcol 
fa un homenatge a l’actriu 
Maria Antònia Carbó

Foto: La Dramàtica d’El Círcol

Des de la Dramàtica volen recordar l’actriu 
Maria Antònia Carbó, la qual ens va deixar 
ara fa just un any, des de dalt l’escenari. La 
badalonina va estar molt vinculada a l’entitat 
i ara des d’El Círcol es reviuran diverses es-
cenes d’obres on hi va participar. A més, de 
la mà dels seus amics i amigues passejaran 
per diferents moments i espais on ella va es-
tar i es va fer estimar. Durant l’acte que tindrà 
lloc el 19 de març a les 18:30h es podrà fer un 

donatiu voluntari que anirà destinat al mante-
niment i millora del vestuari de La Dramàtica 
d’El Círcol. 
Carbó va deixar una trajectòria amb més d’un 
centenar de papers en obres de teatre a l’es-
quena i també serà recordada per la seva par-
ticipació en nombrosos moviments socials i 
reivindicacions del municipi. L’Antonia era tota 
una icona al municipi per la seva vinculació a 
la comunitat artística i teatral del Círcol i per 

Del 17/03 al 05/04/2023

INSTITUT EUGENI D’ORS

ESO - BATXILLERAT

Av. del Maresme, 192, 08918 Badalona - Tel. 933 87 58 66

NOU! 
CFGS Educació Infantil

les seves col·laboracions al llarg dels anys 
amb Badalona Comunicació, amb les cone-
gudes “iaies de Badalona”.
Una plaça en honor a l’actriu badalonina 
Paral·lelament, el 10 de març es va aprovar 

en la comissió de nomenclàtor que Badalona 
tindrà una plaça en honor a l’actriu badalonina 
Maria Antònia Carbó. La plaça estarà situada a 
la confluència dels carrers Santa Bàrbara, Sant 
Gonçal i Maragall. 

Foto: Charlie Pee

CHARLIE PEE, LA “MAMASITA” ARRIBA A BADALONA

El dissabte 18 de març a les 20h, la còmi-
ca catalana Charlie Pee arriba a El Círcol 
de Badalona amb l’espectacle d’Stand Up 
anomenat “Mamasita”. Carlota Palà ens 
presenta la seva primera hora en què es 
riu de les misèries més absolutament terri-
bles que li han passat al llarg de la vida. 
Prepareu-vos per un vespre ple de rialles 
escoltant les històries més divertides de la 
protagonista del “show”.

‘LA GATA QUE VOLIA CANVIAR LA SEVA HISTÒRIA’ AL MARGARIDA XIRGU

La companyia Thomas Noone Dance forma 
part de la nova edició del Festival Dansa 
Metropolitana amb un espectacle de titelles, 
dansa i visuals per a tota la família basat en 
un conte hindú. El diumenge 19 de març a 
les 18h tindrà lloc al Teatre Margarida Xir-
gu l’espectacle La gata que volia canviar la 
seva història. Una història que ens parla 
sobre la confiança i la lleialtat en oposició 
amb les lleis de la naturalesa amb uns per-

sonatges que no són ni totalment bons ni 
completament dolents sinó que mostren un 
ampli ventall de matisos. Quatre animals 
que viuen en un arbre banià. Tot canvia 
quan un dia la gata cau en un parany i el 
ratolí la salva amb la promesa que mai no el 
caçarà. Després d’aquest fet, la gata intenta 
fer-se amiga del ratolí, una relació perillo-
sa que mai no acabarà d’arribar a un estat 
d’una confiança plena.
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

17 de març
Rèquiem nocturn del co-
reògraf barceloní Pere 
Faura al Teatre Zorrilla 
(20h)

19 de març
La gata que volia canviar 
la història al Teatre Marga-
rida Xirgu 
(18h)

17 de març
Taller d’iniciació dan-
sa-circ Motionhouse 
al Cultural l’Escorxador - 
NAU3 (18h)

19 de març
Pasión flamenca 
al teatre Blas Infante 
(20h)

17 de març
Vinèfils: el vi a la gran 
pantalla 
a l’Espai Betúlia 
(18h)

19 de març 
Sardanes a Badalona 
a la Rambla de Badalona 
(11:30h)

Del 25 de març a l’1 
d’abril Blues and Ritmes 
al Teatre Margarida Xirgu. 
Més informació a teatrezo-
rrilla.cat 

19 de març
Cantaferits, Micro obert 
de cantautors i cantauto-
res a l’Estraperlo 
(19h)

18 de març
Programa Triple, dins el 
festival Dansa Metropo-
litana al Centre Cultural 
l’Escorxador (12h)

19 de març
Diada d’inici dels Caste-
llers de Badalona a la In-
tersecció entre el Carrer de 
Mar i la Rambla (12h)
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Una selecció de quatre concerts del 25 de març a l’1 d’abril

La vuitena edició del Blues & Ritmes 
arriba al Teatre Margarida Xirgu

Fotos: The Harlem Gospel Travelers

Del 25 de març a l’1 d’abril, el Teatre Mar-
garida Xirgu acollirà quatre concerts amb 
referents, alguns més veterans i d’altres 
més actuals, del rock, el blues, el gòspel i 
el rockabilly. Arriba el Blues & Ritmes de 

Com cada any, la Hermandad organitza 
el seu espectacle Pasinó Flamenca. El 
19 de març serà la seva vuitena edició 
a les 18.30 en el Teatre Blas Infante de 
Badalona. Hi seran presents la compan-
yia Pasión Flamenca Barcelona, el grup 
flamenc Mujeres de la Pasión y la CCTT 
Humildad y Paciencia de Mataró. Durant 
l’actuació s’interpreten diversos pals del 
flamenc i un recorregut d’alguns temes 
de la Setmana Santa.

Pasión 
Flamenca al 
Teatre Blas 
Infante

Badalona i aquest 2023 ho farà amb una 
selecció de concerts i novetats per a tota la 
família. 
Sis anys després del seu debut al Blues & 
Ritmes, el texà Alejandro Escovedo obrirà 

el festival el dissabte 25 de març a les 20h 
amb un concert a peu dret al Teatre Marga-
rida Xirgu. El festival també estrena aquesta 
edició un nou format de concert familiar 
perquè les noves generacions comencin 
a conèixer tot el ventall de músiques del 
món que ofereix el Blues & Ritmes. La jove 
banda de gòspel novaiorquesa The Harlem 
Gospel Travelers crearan l’ambient ideal 
perquè gaudeixi tota la família ballant, can-
tant i picant de mans la tarda del diumenge 
26 de març.
El divendres 31 de març a les 20h, els 
germans britànics Kitty, Daisy & Lewis, 
una barreja explosiva de rockabilly, swing, 
blues, country i rock & roll, faran finalment 
l’esperat concert que, el març del 2020, la 
pandèmia va frustrar.
El dissabte 1 d’abril a les 20 h, amb North 
Mississippi Allstars Duo tancaran el fes-
tival. El tàndem format pels germans Dic-
kinson que venen a presentar el seu tretzè 
treball, Set Sail, nominat als Grammy 2023 
com a millor disc de blues contemporani.



JOVENTUT

Segons de grup amb recital ofensiu

El Joventut guanya de manera molt 
còmoda al Cluj-Napoca i es consolida 
en la segona posició, a dues victòries 
de marge del tercer classificat. En 
canvi, el Prometey - amb qui l’avera-
ge és d’empat - és líder amb un triomf 
més que els verd-i-negres. Els de Car-
les Duran es van posar les piles quan 
tocava per evitar sorpreses i sumar la 
onzena a l’Eurocup. Un primer quart 
apagat i avorrit en quan a joc, va ser-
vir perquè el Napoca imposés el seu 
joc guanyant el primer quart, però una 
exhibició ofensiva al segon període 
(30 punts) va situar +11 per la Penya 
al descans. Tot i que la diferència no 
fos enorme, el partit ja estava tancat. 
A la segona part, els dos equips van 
imposar els atacs sobre les defenses 
per aconseguir un marcador molt alt 
(104-81). Joel Parra va ser el millor 
de l’equip amb 18 punts, acompanyat 
de Pau Ribas i Ante Tomic amb 15 

Foto: penya.com

punts els dos. La bona notícia és que cinc 
jugadors van superar la barrera dels 10 
punts, i Carles Duran va poder fer rotacions 

A l’espera del Prometey, la Penya tindria factor camp fins a les semifinals

L’objectiu de cap de sèrie passa per aquest dissabte

El Joventut rebrà aquest dissabte a les 
20:45h a l’Olímpic de Badalona el Car-
plus Fuenlabrada, l’últim classificat de 
la Liga Endesa i candidat al descens de 
categoria. L’equip de Carles Duran, que 
intentarà seguir la ratxa de sis victòries 
consecutives com a local, comptarà amb 
tots els membres de l’equip - excepte 
la lesió coneguda de Miguel Allen fins 
a final de temporada -. D’altra banda, el 
capità Christian Eyenga del Fuenlabra-
da - que no guanya des del 5 d’octubre 
i porta 15 derrotes seguides - ha explicat 
que l’equip necessita un canvi radical i 
començar a sumar victòries per no baixar 
a la categoria Leb Or. Per canviar la mala 
dinàmica, els madrilenys s’han reforçat 
amb els jugadors Ken Horton, Keanu Pin-

der i Willie Reed. L’últim precedent entre 
els dos equip va ser a la primera volta 
en què els verd-i-negres es van emportar 
el partit, de manera ajustada, per 81-85. 
Andrés Feliz i Henry Ellenson amb 16 i 
14 punts van ser els més destacats. 
Jugadors clau:
La realitat de Joel Parra i la progressió 
de Kyle Guy, sumat a la determinació d’ 
Ante Tomic són els tres pilars en el qual 
es sustenta l’estructura verd-i-negre. 
Amb el Fuenlabrada cedint molt en ano-
tació, sent la pitjor defensa. Per part del 
Carplus Fuenlabrada, Lassan Kromah i 
el base Jovan Novak són els referents de 
l’equip, liderant-los en anotació i assis-
tències.

La Penya buscarà guanyar al Fuenlabrada a l’Olímpic
  Equip  G P

 1 Madrid 19 3
 2  Barça 18 4
 3 Baskonia 18 4
 4  Tenerife 15 6
 5  Unicja 14 8
 6  Joventut 14 8
 7  Gran Canària 13 9
   8    Valencia 12 10
 9  Breogan 11 11
 10  Obradoiro 11 11
 11  Bilbao    9 13
12    UCAM Murcia 9 13
 13    Girona 8 14
 14    Zaragoza          7            15
 15    Granada 7 15     
16   Betis 5            17
17    Baxi Manresa 4 17
18    Fuenlabrada 3 19

Classificació

       Tenerife    85    -  68  Joventut

 Granada  80 - 66 Gran Canària     

 Zaragoza 78  - 79 Obradoiro   

 Múrcia 85 - 80 Unicaja      

 Girona   75 - 79  Valencia   

 Madrid  86 - 65 Bilbao  

  Betis 71 - 83 Baskonia  

  Barça 93 - 82  Manresa 

 Fuenlabrada 73   -  92  Breogan  

Resultats  darrera jornada
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per donar descans a la lliga. La pròxima 
cita dels verd-i-negres a l’Eurocup serà 
el dimecres que ve, dia 22, a la pista del 

Reyer Venezia (l’equip de Derek Willis), 
rival directe que busca la segona posició 
del grup A.
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Càstig dur a Tenerife Domini aclaparador
contra el Picken Claret

La Penya ha perdut de manera dura al 
Santiago Martin on no ha estat a l’alçada 
en cap moment del partit (85-68). Una 
altra nota negativa del partit és que els 
verd-i-negres han perdut l’average que 
tenien del partit d’anada (+9), Tampoc 
hi ha hagut rvenjança de la Copa del 
Rei. Amb aquesta derrota, els de Carles 
Duran veuen tallada la ratxa de quatre 
victòries consecutives en la competició 
nacional. El Joventut ha començat molt 
desencertat en atac i deixant que el Tene-
rife prengués la iniciativa, però tampoc 
han estat encertats. La falta d’anotació ha 
estat la tònica de la primera meitat en què 
la Penya només ha anotat 21 punts (7/21 
en tirs de camp i 9 pèrdues de pilota). A 
la represa del partit, la Penya ha activat 
el mode orgull i ha jugat un partit com-
pletament diferent, però llavors és quan 
tot el que no havia entrat al Tenerife, ha 
entrat. El conjunt de Txus Vidorreta ha 
anotat 26 punts al tercer quart (4 triples) 
per aconseguir una màxima diferència de 
vint punts (60-40). Amb res a perdre, els 

Foto: penya.com

Foto: penya.com

Els verd-i-negres cauen de manera clara a la pista del Lenovo Tenerife 
i no aconsegueixen la revenja de la Copa del Rei La Penya fa un pas, a punt del definitiu, de ser cap de sèrie als play-off

de Carles Duran han sortit a l’últim quart 
a intentar exhibir un millor joc i acabar el 
partit amb les millors sensacions possi-
bles. Una reacció a falta de tres minuts li-
derada pel base Guillem Vives ha permès 

als verd-i-negres retallar la distància 
fins als 11 punts, però la realitat mos-
trava que el partit ja estava sentenciat 
fa minuts. Resultat final de 85-68 i amb 
sensacions que fent una primera part 

com la segona, s’hagués competit fins al 
final. Ante Tomic i Guillem han estat els 
millors pel conjunt verd-i-negra amb 17 
punts i 10 rebots per Tomic i 14 punts 
per Vives.

Foto: Diari de Badalona

LA PENYA S’EMPORTA EL DERBI CONTRA EL BARÇA EN 
LA CATEGORIA INFANTIL FEMENÍ

L’equip entrenat per Xavi Orois va 
aconseguir superar el Barça en un 
partit de màxima igualtat que es va 
decidir a la pròrroga. Les verd-i-ne-
gres van sortir de la millor manera 
possible al partit, aconseguint una 
avantatge àmplia (27-10). Però, poc 
a poc, el Barça va imposar la seva 
superioritat física i es va acostar a 
l’electrònic, 35-26 al descans. A 
la segona part, les blaugranes van 
estar més encertades i van forçar 
la pròrrogra. El temps extra va estar 
determinant per les bones accions 
individuals de la Penya i la bona 

rotació defensiva, que va anul·lar 
molts atacs del Barça. Victòria del 
Joventut per 67-64 que significa el 
cinquè triomf de la temporada. Amb 
sis jornades per acabar la lliga re-
gualar, el conjunt de Xavi Orois té 
selleget un peu i mig als Campio-
nats de Catalunya Infantil. Dels qua-
tre equips classificats pel campionat 
- Barça, Mataró i Sant Adrià - acom-
panyaran a la Penya. D’aquest qua-
tre equips, els tres primers tindran el 
premi de participar als Campionats 
d’Espanya Infantil que es disputarà 
a Badajoz.

Del 17/03 al 05/04/2023

L’equip de Jordi Vizcaino 
va superar des del primer 
moment al Picken Claret i 
continua a la part més alta 
de la classificació, quartes 
empatades amb l’Alcoben-
das, terceres.
Des del salt inicial ja es va 
poder presenciar que les 
verd-i-negres no es deixa-
rien sorprendre i anirien 
al màxim per emportar-se 
la victòria. Després d’un 
primer quart més igualat, 
Alexus Johnson es va posar 
l’equip a l’esquena per aga-
far una diferència a l’arribar 
al descans (39-27). A la 
represa, la Penya va trencar 
el partit amb un gran tercer 
període, en què la diferèn-
cia va ampliar-se fins als 20 
punts gràcies a un molt bon 
joc de l’equip i una defensa 

agressiva que va deixar en 
només set punts al Picken 
Claret. A l’últim quart, el 
moment d’Alexus Johnson 
es va culminar amb un ex-
cel·lent partit, en què va re-
gistrar 21 punts, 12 rebots 
amb un total de 30 crèdits 
de valoració. És la 18a vic-
tòria de la Penya Challenge, 
que rebrà aquest diumenge a 
les 12:30h al Milar Córdoba 
Baloncesto, rival en què les 
badalonines, sobre el paper, 
haurien de ser superiors. 
Queden quatre jornades per 
acabat la lliga regular de la 
Liga Challenge i, si res surt 
en contra, la Penya serà cap 
de sèrie als play-off d’ascens 
a Liga Femenina 1 I per tant, 
accedir a la Final a 4 que 
possiblement es disputarà a 
l’Olímpic de Badalona.

INSTITUT EUGENI D’ORS

ESO - BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS
TORN DE MATÍ

- CFGM TÈCNIC EN CURES 
   AUXILIARS  D’INFERMERIA
- CFGM TÈCNIC EN FARMÀCIA I 
   PARAFARMÀCIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A  
   LES PERSONES EN SITUACIÓ DE 
   DEPENDÈNCIA
- CFGS TÈCNIQUES D’ACTUACIÓ 
   TEATRAL

Av. del Maresme, 192, 08918 Badalona - Tel. 933 87 58 66

- CFGM TÈCNIC EN CURES 
   AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   INTEGRACIÓ SOCIAL 
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓ
   I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA

TORN DE TARDA

Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà: del 25 al 29 de març
PORTES OBERTES  
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Foto: Badalona Futur

Guanyar al camp del líder és molt complicat, 
però el conjunt d’Oriol Alsina va fer tot el 
necessari per, com a mínim, emportar-se un 
empat i sumar un punt després de realitzar un 
gran partit i una segona part molt ofensiva. El 

Badalona Futur va sortir a l’atac, i als deu mi-
nuts ja va avisar de les intencions. El domini 
era escapulat, deixant al Teruel sense idees 
i sabent aturar bé les embranzides. Però, els 
líders necessiten poc per a crear ocasions. I 

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Zaragoza  52 36 14

 2. Barça 51 31 15

 3. Damm 44 24 11

 4. Mallorca  43 29 17

 5. San Francisco 38 17 16

 6. Espanyol  36 24 9

 7. Girona  36 23 14

 8. Cornellà 35 19 18

 9. Huesca 28 16 19

 10. Badalona 27 23 27

 11. Sabadell 26 20 25

 12. Constancia 25 14 24

 13. Europa 17 12 31

 14. Tarragona 17 17 32

 15. FE Grama 16 11 18

 16. Ebro 16 14 30

Resultats 

 Badalona  5 - 0  Constancia  
 Girona  2 -  0  Barça  
  Sabadell  0 -  1  Mallorca  
 Huesca  0 -  1  Zaragoza 
 Ebro  1   -  3 Cornellà  
 Damm    3 -   0  Tarragona 
 Europa   1  -  2 San Francisco
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Sense premi a Teruel (1-0)
El Badalona Futur va merèixer puntuar en una gran segona part

El Badalona s’allunya a 10 punts de la zona de descens directe

així va ser. En una jugada remota, una com-
binació col·lectiva al costat esquerra, feia que 
el local Vila situés l’1-0 al marcador. Dues 
ocasions, un gol. El líder fent coses de líder. 
La reacció dels escapulats va ser immedia-
ta i van fer exhibir al porter local amb grans 
aturades. Just abans d’arribar al descans, els 
badalonins van tenir una clara ocasió per 
a empatar el partit. A la represa, locals van 
saber crear i mantenir un bloc defensiu molt 
sòlid - tret d’una ocasió molt aïllada que ha-
gués suposat el 2-0 - per evitar encaixar un 
gol i emportar-se els tres punt per la mínima 
El Badalona va continuar disposant de bones 
ocasions per sumar, però entre les bones atu-
rades del porter i la falta d’encert van senten-
ciar un partit que deixa un regust agredolç els 
escapulats. El resultats és la mala notícia però 
el bon joc ofensiu i la reacció són dues sinto-
nies que han de continuar sonant fins a final 
de temporada. El Badalona Futur continua 
onzè a la classificació amb 31 punts a només 
cinc punts de diferència del descens directe. 
Aquest cap de setmana, els d’Oriol Alsina ju-
garan un partit clau per encarrilar la salvació 
contra l’Ebro (penúltim classificat amb només 
22 punts) a l’Estadi Municipal.

Foto: CF Badalona

Els escapulats van realitzar un partit 
excel·lent per superar a un dèbil Cons-
tància (5-0) i allunyar-se així de la zona 
de descens directe, que està a deu punts 
vista. Els escapulats van aconseguir 
compaginar l’encert en lles ocasions de 
gol i mostrar una forta solidesa defensar 
per no encaixar cap. La superioritat es va 
poder plasmar des d’un primer part ja que 
abans de la mitja hora de joc, el juvenil 
del Badalona ja dominava el marcador 
per 2 a 0 (gols de Peñalver 19’ i Marc 28). 
A la represa, el Constància no trobar la 
manera de foradar la defensa escapulada 
mentre que el Badalona sí que va saber 
prioritzar el col·lectiu davant l’individual, 
i va trobar l’absolut premi amb tres gols a 
la segona part. L’escapulat Peñalver amb 
dos gols més (va firmar un hat-trick) als 
minuts 56’ i 61’ i, finalment, el davanter 
Rey a l’últim minut de partit va transfor-
mar un 5-0 rodó per convertir les bones 
sensacions en realitat i allunyar-se de la 
zona de descens. El pròxim repte pel ju-
venil del Badalona a Divisió d’Honor serà 

  Equip PTS GF GC

 1. Teruel 54 28 13
 2.  Valencia Mestalla 47 38 15
 3. Peña Deportiva 46 34 17
 4. Espanyol B 41 27 26
 5. Fromentera 38 21 24
 6. Terrassa 37 28 24
 7. Manresa  36 30 26
 8. Aragón 34 28 29
 9. Hércules 34 25 30
 10. Saguntino 31 26 24
 11. Badalona Futur 31 24 32
 12. Alzira 30 17 33
 13. Lleida  27 19 21
 14. Prat 26 23 34
 15. Olot 25 18 24
 16. Ibiza  24 24 34
 17. Ebro 22 11 21
 18. Mallorca 19 14 30

Resultats

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

Classificació

Golejada i oxigen pel Juvenil A 
contra el Constància (5-0)

el pròxim dissabte dia 18 a les 16:00h al 
camp del Gimnàstic de Tarragona, catorzè 

i amb necessitat de victòria per sortir del 
descens.

    Foto: CE Seagull

A sumar els màxims punts pos-
sibles, no fallar i esperar un 
error del Huesca per tal de tor-
nar a assaltar el liderat. Aquest 
és l’objectiu del Seagull fins a 
final de temporada. L’equip de 
Jose Antonio Alvárez va super 
de manera clara al Zaragoza B 

A seguir apretant pel liderat
Victòria important davant el Zaragoza B (3-0) 
per seguir en ratxa ascendent

FUTBOL COMARCAL

Primera Catalana:
El Llefià continua sense sortir de 
la mala dinàmica de resultats en la 
que es troba. És la quarta derrota 
consecutiva i surt de les posicions 
de play-off, a quatre punts de dis-
tància. Aquesta derrota va ser al 
camp del Martinenc - rival directe 
empatat a la classificació amb 29 
punts - per la mínima (1-0). El 
partit va ser de màxima igualtat, 
en què els dos conjunts van gaudir 
de diverses oportunitats per mar-
car, però quan la realitat semblava 
indicar que els dos equips es re-
pertirien els punts, el local Edgar 
Tejada va anotar l’únic gol del 
partit al minut 81’. El Llefià ho va 
seguir intentant, però la reacció es 
va quedar e només intent.
Segona Catalana:
El Lloreda guanya i surt de l’últim 
lloc de la classificació. Els bada-
lonins van mostrar les seves cla-
res intencioncs només començar 
el partit. Al minut 6, el local Joel 

Jurado no va desaprofitar l’casió 
i va avançar el Lloreda a l’electrò-
nic. A  partir d’aquest moment, el 
Lloreda  va imposar el seu ritme 
i va anar dominant el partit en tot 
moment.  La clara superioritat es 
va materialitzar al minut 25’ quan 
Carlos Balcarreras va anotar el 
definitiu 2-0. A la segona part el 
Lloreda podria haver anotat més 
ocasions, però no va patir en cap 
moment per aconseguir el triomf i 
els tres punts. 

Tercera Catalana:
La Salut Pere Gol no aconsegueix 
trencar la mala dinàmica tot i anar 
0-2 favorable al marcador. Els ba-
dalonins es van desplaçar al camp 
d’un dels primers classificats i van 
realitzar un partit perfecte fins a la 
mitja part. Un doblet de Kevin Her-
vas va situar el 0-2 pel Pere Gol al 
descans. A la represa, el Montbau 
va demostrar la seva capacitat de 
reacció i va remuntar un partit que 

Foto: Lloreda

Enorme victòria del Lloreda 
El Llefià no aconsegueix sumar i la Salut Pere Gol desaprofita dos gols a favor

per un còmode 3-0. Les gavines 
han tornat a trobar l’encert de 
cara a porteria que tant els havia 
mancat en les últimes setmanes. 
El partit no va poder començar 
millor ja que a la primera ocasió 
del partit, al minut 1, Yosse va 
enviar la pilota al fons de la xar-

xa per avançar les gavines. Amb 
superioritat a la primera meitat, 
el Seagull va sentenciar el partit 
just abans del descans amb un 
altre gol de Yosse. Sellarés va 
sentenciar el partit al minut 63. 
La lesió de Xènia Royo, la notí-
cia negativa del partit.

El calendari del Seagull
Amb 22 partits disputats, el 
Seagull té 56 punts mentre 
que el Huesca, líders, 57. Les  
gavines visitaran al Casa-
blanca aquest dissabte a les 
17:45. Seguidament, el diu-
menge 26 rebran al Huesca, 
en un partit que determinarà 
el futur de la lliga. Després 
viatjaran a Mallorca contra el 

Santa Ponsa i, posteriorment, 
rebran l’Algaida. El Villareal B 
(fora), el Fatjó (casa), el Vic 
Riuprimer (casa) i el Cornellà 
(fora) són els últims partits 
del Seagull a la Primera Na-
cional Femenina. 
8 finals per a aconseguir el 
somni de l’ascens de cate-
goria.

    Foto: CE Seagull

semblava un miracle. A la primera 
ocasió del segon temps, van reta-
llar 1-2, i quan semblava que el 
partit s’acabaria decantant a favor 

dels badalonins, dues embranzi-
des dels locals van anotar dos gols 
en només 7’ minuts de diferència 
per remuntar (81’ i 88’) i empor-

tar-se els tres punts. Càstig massa 
dur pel Pere Gol que es mereixia, 
com a mínim, haver sumat un punt 
a un camp tan complicat. 

Núm. 759 Del 17/03 al 05/04/2023



BÀSQUET COMARCAL28 Núm. 759Ferran Pursals - redaccio@diaridebadalona.com

Grup 3: 
Badalonès s’emporta un partit tras-
cendental a la pista del Sant Boi 
(75-78) i surt del descens directe 
per entrar a la zona del play-out. El 
conjunt de Pol Amigó, que suma el 
segon triomf consecutiu, va haver 
de remuntar el matx a la segona 
part a partir de l’encert des del tir 
lliure (24/36). El transcurs del 
partit va ser de màxima igualtat i 
no va canviar fins l’últim quart, en 
què els dimonis van veure opcions 
reals a seguir amb la dinàmica po-
sitiva i allunyar-se del perill. Amb 
aquesta victòria el Badalonès suma 
la sisena victòria i es situa a dos 
triomfs de la permanència directa. 
Omar Bajja i Alex Fayos amb 19 i 
14 punts respectivament, els més 
encertats dels dimonis. El pròxim 
partit, dissabte a les 19:30h, el Ba-
dalonès rebrà al fort Sant Cugat.
Qui no s’atura i agafa velocitat de 
creuer és el Círcol. L’equip de Coro 
va aconseguir tumbar el líder, el 

Cerdanyola (68-58), i allargar a 
cinc victòries la meritòria dinàmi-
ca. Els de la Plana van agafar una 
diferència al primer quart (+9) però 
els líders van demostrar perquè 
van en primera posició a partir 
d’una sòlida defensa, marxant per 
la mínima al descans. A la repre-

Foto: Diari de Badalona

Ple de victòries dels equips de Copa Catalunya

Llefià i Círcol B 
s’emporten els derbis 
de 1a Catalana 

Badalonès i Minguella lluiten per sortir del play-out; Círcol les fases d’ascens

Jornada de derbis en la Primera Ca-
talana Masculina. El Círcol B, que 
arribava en mala dinàmica, va rea-
litzar un primer temps excel·lent per 
agafar un +18 contra la Minguella B. 
A la represa, la Minguella B va can-
viar el xip i va mostrar una intensi-
tat totalment diferent, remuntant la 
diferència i avançant-se al marcador 
(40-41), però el conjunt entrenat per 
Jordi Roger va tornar a mostrar la ver-
sió del primer temps per guanyar el 
derbi (64-57) i allunyar-se de la part 
baixa de la classificació. Per part del 
Círcol B, Joan Ruiz amb 15 punts, el 
més destacat. Respecte la Minguella 
B, el júnior Yon Pérez va ser el líder 
amb 14 punts.
En l’altre derbi de la categoria, el Llefià 
va derrotar al Sant Andreu de Natzaret 
i es situa segon en solitari i a només 
una victòria del líder, la Castellbisbal. 
Una gran primera part dels locals va 

servir per marxar +12 al descans. El 
Sant Andreu va reaccionar a la repre-
sa retallant diferències a només quatre 
punts, però l’experiència del Llefià va 
servir per tancar el partit. Alejandro 
Eñeso amb 21 punts i David Peña amb 
13, els més destacats de Llefià i Sant 
Andreu respectivament.

Primera Catalana Femenina:
Reacció de la Minguella que torna a 
guanyar a les líders i dona un cop de 
caràcter a la classificació. Les de Jes-
si Garcia van treure la intensitat que 
tant les identifica per guanyar al Sant 
Gervasi. Un tercer quart marcat per la 
bona defensa, deixant en només sis 
punts a les rivals, clau per aconseguir 
una necessària victòria i recuperar la 
confiança de cara a final de tempora-
da. Vuitè triomf per a la Minguella, li-
derat per Erika González i Sara Pasca-
si amb 18 i 15 punts respectivament.

Foto: Circol

sa, el Círcol va recuperar la versió 
exitosa en defensa de l’any passat 
i va deixar en només sis punts al 
Cerdanyola. A l’últim quart, el Cír-
col només va haver de jugar amb 
paciència i sense arriscar per em-
portar-se una valuosa victòria. Alex 
Escorihuela amb 13 punts i Alvaro 

Puertas amb 12 van ser els refe-
rents en anotació dels locals. Els de 
Coro es desplaçaran a la pista del 
Tecla Sala amb l’objectiu de seguir 
sumant triomfs. 

Grup 1:
La Minguella assalta la pista del 
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Montgat en un partit excel·lent de 
tot l’equip. El conjunt de Xavi Grau 
va realitzar un partit complet - ofen-
sivament i defensivament - i recu-
perar sensacions per afrontar un 
dur tram final de temporada. Els de 
Casagemes, liderats per Albert Na-
varro amb 14 punts i Sergi Roure-
ra, clau en defensa i 13 punts, van 
anul·lar al segon millor atac de la 
competició. Després de la igualat al 
primer quart, els blaus van marxar 
gràcies al poder córrer (28-37 des-
cans). A la represa, el Montgat va 
treure caràcter i guiats per Alfons 
Oleart - tres triples consecutius - 
van apretar el partit 58-60 però el 
moment d’Albert Navarro va arribar 
en anotar un triple clau per trencar 
el partit i enviar la victòria a casa. 
La Minguella jugarà el dissabte a 
les 18:00h a AESE, partit clau con-
tra un rival directe a la part baixa. 
En guanyar, els de Xavi Grau tor-
naran a fer un pas enorme cap a la 
permanència directe.
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Badalona, primera parada 
del Circuit de Cursa 
de “Ponle Freno” de 2023
La ciutat de Badalona donarà el 
tret de sortida al Circuit de Cur-
ses de “Pone Freno” 2023, punt 
de trobada de totes les ciutats 
compromeses amb la seguretat 
viària, en un any en què l’ac-
ció impulsada per Atresmedia, 
al costat del seu soci estratè-
gic Fundació AXA, compleix el 
seu 15è aniversari des que co-
mençarà la seva intensa labor per 
reduir les víctimes d’accidents en 
carretera.
Com en totes les curses de “Pon-
le Freno”, els fons es destinaran 
a projectes de sensibilització i 
prevenció o en suport a víctimes 
d’accidents de trànsit. En aquesta 
ocasió, aniran destinats al pro-
grama Hospisport, de la citada 

El rival, Bufals de Poblenou, 
va mostrar la cohesió entre la 
seva plantilla i les jugadores 
amb més talent, que van ser 
diferencials en tot el partit. 
Tot i els esforços i els intents 

Les Badalona Dracs 
Girls es veuen 
superades

Foto: bdncom

Foto: Ponle freno

Foto: Hospital Germans Trias i Pujol

de remuntada de les bada-
lonines (que van disputar 
el partit amb cinc jugadores 
lesionades) el resultat va ser 
clar per a les barcelonines 
(0-58).

Foto: Arxiu
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Diferents membres del club UGE Bada-
lona van tornar a disputar en les res-
pectives modalitats d’atletisme. Esther 
Pascual va quedar primera a la catego-
ria W45 de la Mitja Marató Ultra Trail 
de Tarragona i sisena de la general. 
Ylenia Monje, tercera al Campionat de 

Bona participació 
dels atletes de l’UGE

Segon Torneig 
Feminista de 
Bitlles Catalanes

Victòria a 
“domicili” dels 
Badalona Dracs

El passat cap de setmana es va tornar 
a disputar, a Llefià, el Segon Torneig 
Feminista de Bitlles Catalanes. Des-
prés de la bona participació de l’any 
passat, enguany no ha estat menys 
i els resultats han estat bons. Hi van 
haver un total de nou equips inscrits, 
set de no federats i dos equips que sí 
són federats. Des de l’organització es 
desitja més participació de cara l’any 
que ve per reivindicar la causa.

Triomf dels Badalona Dracs en la no-
vena jornada de la lliga en guanyar als 
Pioners per 38 a 21. Els badalonins, 
tot i que jugaven de locals, van haver 
de disputar el partit a Hospitalet en no 
disposar d’un camp en condicions se-
gons el club. Malgrat les circumstàn-
cies, els Dracs van fer un partit rodó, 
dominant-lo de principi a fi. Un gran 
inici, amb 21-0 i tres touchdowns, va 
servir per marxar i controlar el partit 
fins al final. Aquesta és la sisena vic-
tòria dels Badalona Dracs i, encara que 
quedin jornades per disputar, la situa-
ció dels play-off és cada cop més real. 

Foto: BDNCOM

Catalunya sub 16 de 3000 m.ll. de pista 
coberta que es va disputar a Sabade-
ll.  Alba Mena en vuitena posició de la 
modalitat pes. Per últim,  Francesc Ro-
driguez, tercer absolut al GP marxa de 
Manresa i Abel Pujol primer classificat 
sub 16. 

Foto: bdncom 

Federació Catalana D’esports de 
Persones Amb Discapacitat Físi-
ca.
Aquestes activitats estan organit-

zades per a contribuir a millorar 
la qualitat de vida de les persones 
a través del reforç de la seva con-
dició física i la seva autonomia.
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