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Primera 
victòria del 
Badalona

L’Ajuntament 
confirma les 
factures pendents 
del govern 
de Sabater           3
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L’esperit dels Special Olympics 
torna a Badalona
L’any 2004, Badalona va viure plena-
ment els Jocs Special Olympics. Van 
ser dies d’emoció i superació, per un 
bon nombre d’esportistes, però també 
per una ciutat que es va recolzar aquest 
esdeveniment. Gairebé 15 anys després, 
l’esperit d’aquells jocs a tornat a Bada-
lona. El passat diumenge a la tarda, la 
flama dels Special arribava a la ciutat i 
des del Pont del Petroli i fins a la plaça 
de la Vila era portada per esportistes i 
clubs de la ciutat. Molts badalonins 
van acostar-se a donar-hi suport i van 
acompanyar la flama. Tot i que per poca 
estona, Badalona va recuperar aquell 
esperit dels jocs i també l’estima per 
aquest col·lectiu, que dia a dia, s’ha de 
superar més, i moltes vegades no ho té 
fàcil en una societat que sembla que tot, 
i també tothom, ha de ser perfecte. Un 
cop la flama ha passat per Badalona, i 
d’altres ciutats catalanes, arriba l’hora de 
la veritat; els Jocs. Els Special Olympics 
la Seu d’Urgell-Andorra la Vella aple-
garan un total de 1.500 esportistes, la 

major part provinents de les delegacions 
catalanes, mentre que les delegacions es-
panyoles comptaran amb 95 esportistes. 
Per la seva part, la delegació andorrana 
està conformada per 48 esportistes i les 
delegacions internacionals estan forma-
des per 122 esportistes. En total es lliu-
raran 2.402 medalles. Les competicions 
esportives es realitzaran el divendres 5, 
el dissabte 6 i el diumenge 7 d’octubre 
en diferents instal·lacions esportives de 
la Seu d’Urgell. A la capital alturgellenca 
es portaran a terme les competicions de 
bàsquet (Palau d’Esports i Pavelló Polies-
portiu); hoquei (pista polivalent); petanca 
(pistes municipals de petanca); Progra-
ma YAP (sala Sant Domènec); ciclisme 
(circuit urbà) i tennis (pistes municipals 
de tennis). A banda de la competició 
esportiva, també s’han programat un se-
guit d’actes esportius d’exhibició amb la 
participació d’entitats locals que tindran 
lloc en diferents horaris. Arriba l’hora de 
triomfar, però sobretot participar, en uns 
jocs molt especials.

EDITORIAL L’Ajuntament confirma les factures 
pendents del govern de Sabater

Aquest dimarts el Diario Expansión pu-
blicava un article en el qual informava 
que Badalona era el municipi català amb 
més factures pendents d’abonar als seus 
proveïdors, amb 3,4 milions durant el 
2017.
El regidor de Guanyem Badalona En 
Comú, José Téllez, sortia al pas d’aques-
tes informacions, argumentant que 
aquestes factures no entraven a tràmit 
durant l’any en curs, ja que el proveïdor 
no la presentava a temps, i que una ter-
cera part corresponien al sobrecost d’una 
obra.

Aquest mateix dimecres el govern muni-
cipal ha confirmat la certesa d’aquestes 
dades, ja que provenen del Ministeri 
d’Hisenda, afegint que en el període de 
l’1 de gener al 20 de juny d’enguany, hi 
ha un total de 1.147 factures pendents 
d’abonar, incomplint els terminis es-
tablerts, amb un cost de 19,2 milions 
d’euros.
L’equip de govern, dirigit per l’alcalde so-
cialista Âlex Pastor, ha volgut transmetre 
un missatge de tranquil·litat a aquests 
proveïdors, assegurant que s’està treba-
llant per resoldre els deutes pendents.

S’inicien obres de millora 
al Polígon Badalona Sud
Aquest dilluns s’ha donat inici a les obres de 
millora del Polígon industrial Badalona Sud. 
En una primera fase es procedirà a renovar 
l’enllumenat públic i les canalitzacions dels 

serveis bàsica, amb la instal·lació inclosa de 
fibra òptica. Posteriorment serà el torn de 
l’asfaltat i la millora de la senyalització viària
Aquestes obres tenen un cost d’inversió de 

2,1 milions d’euros, els quals queden co-
berts per L’Ajuntament (30%} i l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (70%}. La seva finalit-
zació està prevista per finals d’any.

L’anterior equip de govern de Guanyem, 
ERC i ICViEUA ha reclamat la convoca-
tòria d’un Ple Extraordinari per exigir ex-
plicacions sobre els 100 dies de govern 
socialista i el pla de xoc que segons ells, 
havien pactat en el desencadenant de la 
moció de censura. L’exalcaldessa fins i tot 
va parlar d’usurpació de poder i que en lloc 
de governar, estan realitzant un comitè de 
campanya per les pròximes eleccions mu-
nicipals. El regidor d’Units Per Avançar Jor-
di Subirana ha manifestat durant la tertúlia 
dels matins a Ràdio Ciutat de Badalona que, 
en tot cas hauria de ser al contrari, l’actual 
govern demanarà explicacions al govern de 
Dolors Sabater per la gestió realitzada du-
rant els tres anys de mandat, assenyalant 
que no tenen “gens de por en convocar 
aquest Ple Extraordinari, al contrari”.

El govern sortit 
sol·licita un Ple 
Extraordinari per 
els 100 dies del 
nou govern d’Àlex 
Pastor

L’ESPERIT DELS SPECIAL OLYMPICS TORNA A BADALONA

El centre badaloní va or-
ganitzar, dijous passat, 
el primer concert-home-
natge als difunts de les 
famílies que han passat 
pel tanatori des de la seva 
posada en marxa el 2003. 
L’espai del Camí del re-
pòs, als jardins del tana-
tori, va acollir l’actuació, 
a càrrec d’A Grup Vocal, 
pertanyent a l’Orfeó Ba-
daloní.

Quinze esportistes desta-
cats de la nostra ciutat van 
acompanyar els portadors 
de la flama dels Special 
Olympics en el seu re-
corregut pels carrers de 
Badalona. La competició 
tindrà lloc del 4 al 7 d’oc-
tubre a la Seu d’Urgell i 
Andorra la Vella.

BREUS

BONA ACOLLIDA AL CONCERT COMMEMORATIU DELS 15 ANYS 
DEL TANATORI DE BADALONA

Foto: @esportsbadalona
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La Cambra de Comerç de Barcelona ha 
obert a la delegació de Badalona un nou 
punt d’informació sobre Formació Profes-
sional -especialment en la seva modalitat 
Dual-. Amb aquesta obertura la Cambra 
de Barcelona mostra un cop més el seu 
compromís amb el repte de fer avançar la 
Formació Professional, i contribueix així a 
millorar la competitivitat de les empreses i 
l’ocupabilitat de les persones. La FP Dual 
posa l’èmfasi en la formació pràctica i en la 
participació activa de l’empresa en el dis-
seny dels continguts de la formació profes-
sional i, per tant, ofereix la possibilitat de 
formar a un professional d’acord amb les 
necessitats de les empreses, els seus pro-
cessos i cultura empresarial. Amb aquesta 
modalitat de formació es recupera el model 
d’aprenent, ja que es garanteix una formació 
professional que millora la qualificació i el 
desenvolupament dels futurs treballadors.
El nou punt d’informació obert té com a 
missió impulsar la Formació Professional, 
assessorant i acompanyant les pimes, per 
tal que puguin participar tant en la moda-

Obren a Badalona un punt 
d’informació de Formació Professional

litat d’FP dual del sistema educatiu (FP 
Cicles formatius) com en la modalitat dual 
del sistema laboral del SOC (Certificats 
de Professionalitat). La posada en marxa 
d’aquest nou servei pretén facilitar l’accés 
de les empreses a la formació de tutors i a 
la realització de tallers pràctics orientats a 
l’intercanvi d’experiències i difusió de bo-
nes pràctiques sota la demanda del territori 
i les empreses. Tanmateix, des d’aquest nou 
espai ofert per la Cambra es pretén ajudar a 

tramitar la demanda de les empreses per a 
la seva homologació com a empreses idò-
nies per a la participació en experiències de 
col·laboració amb els centres de formació.
D’aquesta forma, la Cambra de Barcelo-
na reforça el paper de les cambres com a 
nexe d’unió entre l’escola (Cicles formatius 
i Certificats de professionalitat) i l’empresa 
per estudiar les necessitats d’adequació de 
l’oferta formativa a les necessitats de les 
empreses i l’administració competent.

Badalona inaugura 
dos nous camins escolars

El passat divendres Badalona 
inaugurava oficialment dos nous 
camins escolars, amb una fes-
ta cel·lebrada a la Plaça Ernest 
Lluch.
El Camí Amic de la Mar Medi-
terrània i el Camí Amic dels Ro-
mans s’uneixen d’aquesta ma-
nera al Camí Amic del Parcial, 
el qual va ser inaugurat ara fa 
any. Aquests camins s’han posat 
en marxa tot coincidint amb la 
Setmana de la Mobilitat Soste-

nible, naixent amb l’objectiu de 
fomentar el desplaçament cami-
nant, en bicicleta o la utilització 
del transport públic, comportant 
la reducció de l’impacte ambien-
tal que ocasionen els vehicles 
privats.
La creació d’aquests camins no 
va dirigida en exclusiva als nens 
i nenes en edat escolar. Vol ser 
inclusiva per tots aquells ciuta-
dans i ciutadanes que es despla-
cen a peu per la ciutat

Redacció - redaccio@diaridebadalona.comDel 28/09 al 04/10/2018Núm. 627

Aquest passat divendres va passar a dis-
posició judicial un badaloní detingut per la 
Guàrdia Urbana per haver-li tocat el cul a 
una noia dins d’un establiment comercial.
Aquests fets li podrien arribar a comportar 
a una condemna, que pot anar d’un a tres 
anys, segons una nova doctrina del Suprem 
que els cataloga com abús sexual, en lloc 
de coacció lleu com s’establia fins ara, dins 
d’un delicte contra la llibertat sexual de les 
persones.

Possible 
condemna per 
tocar-li el cul a 
una noia
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Procés participatiu 
pel futur de les Tres 
Xemeneies
Aquest dijous a les 18:30 es donarà el tret 
de sortida al procés de participació ciuta-
dana per tractor sobre el futur de l’entorn 
de les Tres Xemeneies , amb una sessió 
informativa que tindrà lloc al Casal de 
Cultura de Sant Adrià de Besòs.
Aquest procés, organitzat pel Consorci del 
Besòs, el Departament de Territori i Soste-
nibilitat i els Ajuntaments de Sant Adrià i 
Badalona mitjançant l’elaboració d’un Pla 
director urbanístic (PDU), va dirigit a enti-
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tats i ciutadans d’ambdues poblacions que 
hi vulguin prendre part.

La PDU proposada vol ordenar en primera 
instància un espai de 32 hectàrees que va 
des de la vía del tren fins al mar, i de la 
desembocadura del Besòs fins al límit amb 
la platja de La Mora, així com la transfor-
mació urbanística d’un sector mes ampli, 
en el qual entrarien magatzens i naus in-
dustrials.

La Guàrdia Urbana multa 
en 200 euros un veí de 
Badalona per penjar llaços 
grocs

En Joan penja llaços grocs des de fa una 
setmana al barri del Centre i Casagemes. Els 
penja 4 cops al dia a diferents espais pú-
blics com fanals, arbres, pilones o baranes 
dels carrers d’en Prim, Plaça del Sol, Josep 
Cortinas i al voltant de la Plaça de la Vila. 
Justament, segons ha explicat el mateix veí 
al TOT, aquesta setmana dos agents de la 
Guàrdia Urbana el van aturar, quan estava 
penjant llaços grocs al voltant del Refugi de 
la plaça de la Vila i el van multar amb 200 
euros. Segons el veí, a la sanció hi figura 
que li apliquen aquesta multa per llançar 
burilles al carrer i llençar papers a terra. 
Segons la versió d’aquest veí, en aquell mo-
ment estava penjant els llaços i no n’hi
havia cap a terra. El veí té la intenció de re-
córrer la multa i seguir penjant els llaços, tot 
i que assegura que cada dia desapareixen de 
l’espai públic.

Un any després, els col·legis de l’1-O tornaran 
a ser l’epicentre per commemorar el referèn-
dum de l’1 d’octubre. Les entitats sobiranis-
tes de Badalona, conjuntament amb altres 
entitats, han organitzat un seguit d’activitats 
per aquest cap de setmana previ a l’1-O, per 
recordar aquells dies. Aquest mateix diumen-
ge s’han preparat diverses accions als col·le-
gis que van servir de seu electoral, ara fa un 
any. Unes accions al marge de les que s’han 
organitzat el mateix dilluns 1 d’octubre, amb 
una manifestació que recorrerà el Centre de 
Badalona i la concentració de cada dilluns, a 
les 19:30h, a la plaça de la Vila, que serà es-
pecial amb parlaments i diferents sorpreses. A 
Montgat i Tiana també s’han preparat actes per 
recordar l’1 d’octubre. Aquest diumenge, s’ha 
preparat un vermut, d’11h a 13h, a la plaça de 
l’Ajuntament. A Tiana, hi haurà un dinar de 
carmanyola, a les 14h, a les portes de l’institut.

Ensurt el passat dissabte a la tarda al Cen-
tre de Badalona. Un foc va declarar-se a 
l’antic gimnàs situat a les galeries Vic-
tòria, al carreró de Can Llagosta. No era 
la primera vegada que aquest edifici patia 
un incendi. El foc no causar ferits, però 
l’Ajuntament ha precintat aquest espai per-
què l’edifici pot cedir.

Entitats 
recordaran el 
referèndum de 
l’1 d’octubre

Un incendi 
crema l’antic 
gimnàs de 
Can Llagosta
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Badalona celebra per primera vegada els premis 
nacionals Joan Coromines dissabte 6 d’octubre
Dissabte, 6 d’octubre, a les 18:30 h el 
Teatre Principal de Badalona acollirà 
els actes de la XVII edició dels Premis 
Nacionals Joan Coromines en el que 
es guardonarà al badaloní Joan Soler i 
Amigó conjuntament amb Carme Sansa 
Carme Sansa, l’Escola d’Escriptura Ate-
neu Barcelonès, l’Enric Larreula, el Grup 
Enderrock . L’acte reb el suport de la Ge-
neralitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Badalona.
Els Premis Nacionals Joan Coromines 
són el reconeixement de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua Catalana 
(CAL) cap a persones, entitats o empre-
ses que han destacat pel seu compromís 
en la normalització de la nostra llengua, 
cultura o nació i ha estat organitzat con-
juntament amb Òmnium Badalona-Bar-

celonès Nord, Casal Antoni Sala i Font i 
l’Associació Cultural Alcalde Xifré. 
Cal destacar que enguany els Premis s’em-
marquen dins de l’Any Fabra i intervindrà 
la Directora de Política Lingüística Ester 
Franquesa. Quim Morales en serà el pre-
sentador de l’acte.
En acabar l’acte hi haurà un refrigeri a l’AA-
VV del Centre de la ciutat gràcies al patro-
cini de la Pastisseria Comas, Forn Bertran, 
Bon Preu i La Floristeria.
L’entrada a l’acte és gratuïta amb inscripció 
prèvia mitjançant el correu electrònic cal@
cal.cat o el número de telèfon 93 415 90 02.
Per a més informació o entrevistes perso-
nals, podeu contactar amb: - Òmnium Cul-
tural (tel. Marta Valls 664 62 10 75) 
- Associació Cultural Alcalde Xifré Jordi 
Tugas 654 96 37 33

Manuel Veiga homenatja
a Lola Flores al Teatre Principal

Avui divendres, 28 de setembre, 
hi haurà un rècord per la faraona 
al Teatre Principal de Badalona 
(21h). Manuel Veiga diu que 
l’obra és un homenatge a “l’ar-
tista més gran que he vist mai 
en un escenari: Lola Flores”. 
Així, el muntatge és gairebé un 
diàleg amb la mítica artista que 
ha comptat, entre d’altres, amb 
l’ajut de Dolores González Flo-
res (Lolita). En plena dictadura, 
l’artista de llegenda arrecerava 
entre els seus farbalans a uns 
homes perseguits per l’únic 
delicte de fer un exercici de 
fregolisme i somniar en esde-
venir “Zarzamoras” de perruca 

atzabeja. Curro, el pare d’un 
d’aquests transformistes, ens 
explica avui l’assassinat del seu 
fill a mans de la intransigència. 
Víctima d’una atàvica educació 
masclista concordant amb un 
país hereu del franquisme, mai 
va saber comprendre el trànsit 
del seu fill d’un sistema emo-
cional masculí al femení.
Sols després de patir la bogeria 
del dol i l’alcohol, Curro trobarà 
un raig de llum dins la nit mit-
jançant un encontre fortuït amb 
Lola Flores i serà quan verba-
litzi tot el que va callar quan el 
seu fill li demanava carícies a 
crits silenciats.

BAR-RESTAURANTE EN POLÍGONO BADALONA SUD EN VENTA
EN FUNCIONAMIENTO - CON LICENCIA BR (C3)

EN ACTIVO  DESDE HACE MAS DE 20 AÑOS - BAR-RTE DE MENU DIARIO - LICENCIA BR-C3

370.000€ Sant Roc

INTERESADOS SOLICITEN INFORMACIÓN A Mª Teresa Comanges
Tel. 653 477 011 

SUPERFICIE INTERIOR LOCAL: 90,22m2 - SUPERFICIE TERRAZA: 46,20m2
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L’Escola de Música Moderna oferirà 
concerts gratuïts fins al desembre
‘Per fi és dilluns. Concerts a l’EMMB!’ és la 
darrera iniciativa de l’Escola de Música Mo-
derna de Badalona que oferirà concerts gra-
tuïts de petit format i obert a tothom, tots els 
dilluns, a les 8 del vespre, d’octubre, novem-
bre i desembre. 
La primera mostra es realitzarà  l’1 d’octubre 

Aquest dissabte 29 d’octubre 
a les 21 h. tindrà lloc a l’Esglé-
sia Parroquial de Santa Maria de 
Badalona l’extraordinàri concert 
“Ponts” Música Coral de dife-
rentes cultures del sXIV al sXXI, 
a càrrec del Cor “Lingua Musica” 
de Leiden (Paisos Baixos) dirigit 
per Hans Noijen i l’interpretació 
de la samba (de La Rambla de 
Badalona) amb l’acompanyament 
de Ramon Castelltort (contrabaix) 
i Joaquim Castellsaguer (guita-
rra), i el “Dexcor” del Conserva-
tori Professional de Música de 
Badalona, amb Anna Puigmartí al 
Piano i dirigit per Montserrat Pi. 
Entrada: 7 euros.

Santa Maria 
acull el concert 
“Ponts” amb 
música coral 
de diferents 
cultures

al badiu del Centre Cívic Dalt la Vila, amb 
l’actuació d’alumnes i professors de l’escola. 
L’objectiu del qual és, a més d’una ocasió per 
als badalonins i les badalonines de gaudir 
gratuïtament d’una experiència musical, una 
oportunitat per als estudiants de poder pujar 
a un escenari i per a fer visible els fruits de la 

feina de l’alumnat i el professorat.
Els responsables de l’EMMB, que juntament 
amb el Conservatori Professional integren el 
Patronat de la Música de Badalona, assegu-
ren que es tracta d’una programació atractiva 
i variada, on també participaran grups de fóra 
de l’escola.

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com Redacció - redaccio@diaridebadalona.com
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Todorovic, un fitxatge de luxe

Quan a l’estiu van començar bones 
notícies els aficionats van xalar amb 
algunes de les coses que anaven sa-
bent-se. La primera va ser la renova-
ció de Nico Laprovittola, el líder de 
la Penya. I després hi van haver dos 
bombes més. La primera era la incor-
poració de Quincy Miller, un jugador 
d’Eurolliga però que portava dos anys 
sense jugar per una lesió important. 
És el que se’n diu fitxatge de risc. I, de 
moment, no està complint amb els ter-

minis previstos en la seva recuperació 
tot i que no se’l tallarà, de moment. 
L’altre és el de Marko Todorovic. Una 
incorporació que no s’hauria pogut fer 
mai si ell no hagués tingut desig de 
tornar perquè a Badalona cobrarà una 
novena part del què cobrava al Khimki 
rus. És cert que vol aprofitar la tempo-
rada per explotar i treure un bon con-
tracte i un bon destí l’estiu vinent però 
la Penya l’ha d’aprofitar aquest any. 
Per mi és un fitxatge de luxe

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

SUPERMANAGER

1- Kloof, Hakanson, Laprovittola.
2- Dakota, Brizuela, Vasileiadis, Claver.
3- Tomic, Poirier, Salvó, Jankovic.

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA A LA SUPERMANAGER 
DE BADAGRES. 

El guanyador de la temporada rebrà 
una pilota firmada pels jugadors de la 
Penya!

T’apuntes

a la lliga?

LLIGA

Equip  del Diari
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LA PRÈVIA 1a Jornada ACB. Pazo Provincial Dos Deportes, diumenge 30 de setembre a les 17 h

 Ara ja va de debò

SHAWN DAWSON

NICOLÁS LAPROVITTOLA

DAKOTA MATHIAS

MARKO TODOROVIC CONOR MORGAN

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN 
Entrenador: Natxo Lezkano 

J. LÖFBERG

A. CVETKOVIC

LUCIO REDIVO

ALEC BROWN V. HERUN

Dawson està cridat a ser un dels referents de l’equip. / David Grau - CJB

Tret de sortida a la lliga ACB. Arriba l’hora 
de la veritat i el Divina Joventut s’estrenarà 
diumenge (17h) a la pista del Breogán de 
Lugo. Els gallecs tornen a l’ACB 12 anys 
després i seran el primer obstacle per al 
conjunt de Carles Duran, que arriba a l’ini-
ci oficial de curs amb sensacions ambiva-
lents. Per un costat la imatge i els resultats 
de l’equip ha estat molt positius, però les 
lesions estan fent la guitza.
La Penya ha guanyat 4 dels 7 amistosos 
que ha disputat i en tots ha competit, 
deixant un bon regust. Segurament  la úni-
ca excepció va ser a la pista de l’Iberojet 
Palma, on l’equip va estar menys fi i sem-
pre va anar a remolc del conjunt mallorquí 
de la LEB Or. Tres dies després, però, els 
de Carles Duran van tancar els partits de 
preparació amb una victòria de prestigi 
a la Fonteta contra el València (76-78), i 
això que l’equip estava molt minvat per les 
absències de Shawn Dawson, Quincy Mi-
ller, Birgander, Tororovic, Nogués i Zagars. 
Dakota Mathias (27 punts i 7/10 triples) 
i Conor Morgan (19 punts) van liderar 
aquest triomf, consolidant-se com dues 
de les grans notícies de la pretemporada, 
pel seu bon rendiment. També Dawson, tot 
i donar l’ensurt per un fort cop al genoll 

que li ha impedit jugar alguns partits, ha 
enlluernat i està cridat a ser un home clau 
per a un equip que seguirà tenint en Nico 
Laprovittola el far indiscutible. 
A l’altre cantó de la balança, però, hem de 
parlar de les incògnites que genera el joc 
interior, sobretot per culpa dels problemes 
físics i el fitxatge de risc de Quincy Miller. 
Un dels grans contratemps ha estat la lesió 
de Simon Birgander, que s’ha perdut tota 
la pretemporada i que tot just aquesta set-
mana ha començat a entrenar amb el grup. 
No estarà pas al 100%, però s’espera que 
pugui donar un cop de mà a Lugo. I que 
també ho faci Marko Todorovic, tot i que a 

l’hora de tancar aquesta edició el seu fitxat-
ge encara no s’havia anunciat oficialment. 
A Lugo la Penya es trobarà amb dos vells 
coneguts, Sergi Vidal i Henk Norel, tot i 
que el pivot holandès no podrà jugar per-

què fa uns dies el van operar del genoll. 
Vidal, pel seu cantó, arrossega problemes 
als abductors. Ricardo Uriz i Salva Arco 
són baixa, mentre que Kinsey i els pivots 
Alec Brown i Sulejmanovic són dubte.

Primera jornada

 Barça Lassa  -  Herbalife G. Canària

 Morabanc And.  -  UCAM M. 

 Unicaja  -  València

 Breogán -  D  Joventut 

 K. Baskonia - T. Saragossa

 Obradoiro - Burgos 

 M. Estudiantes  - BAXI Manresa

 Delteco GBC - Montakit Fuenla

 Real Madrid - Iberostar Tenerife

El CB Prat i el Barça B jugaran aquest diu-
menge (20h) al pavelló Joan Busquets la 
gran final de la Lliga Catalana LEB Or. Els de 
Dani Miret van aconseguir la classificació 
en imposar-se en l’eliminatòria de semifi-
nals a l’Hospitalet. El vinculat verd-i-negre 
va encarrilar la classificació en el matx 
d’anada, guanyant per 62-89, i va rematar 
la feina a casa, amb un nou triomf (69-51). 
Joel Parra (24 punts) va ser el més desta-
cat a l’anada, però serà un dels absents de 
la final, ja que estarà amb el primer equip 
verd-i-negre. Tampoc jugarà Arturs Zagars, 
que arrossega problemes al turmell, i caldrà 
veure que passa amb Bieshaar. En semis el 
Barça es va desfer del Força Lleida, guan-

El Prat juga diumenge la final de 
la Lliga Catalana contra el Barça

 Foto: L’Hospitaletesports.com  

El tècnic explica que l’evolució de l’aler-pivot “no és l’esperada”

Les lesions i l’estat físic de Quincy 
Miller, maldecaps per a Carles Duran

L’estat físic de Quincy Miller comença a gene-
rar preocupació. L’aler-pivot no podrà debutar 
i ara mateix és una incògnita quan pot estar a 
punt. “Fa quasi un mes que va arribar i la seva 
evolució no és l’esperada. Té molta il·lusió i 
està treballant molt per poder-se incorporar, 
però a dia d’avui pensavem que podria estar 
a un 60% i està a un 20. Hem d’esperar una 
mica més, però hem de reconèixer que el 
temps juga en contra seu i en contra nostre”, 
ha admès el tècnic verd-i-negre, conscient, a 
més, que els problemes físics han alterat el 
tram final de la pretemporada: “En aquesta úl-
tima setmana hem tingut sensacions regulars, 
sobretot perquè hem tingut molts lesionats i 
molts problemes en el joc interior. L’equip se-
gueix intentant fer les coses que volem i és 
veritat que la prova a València va anar molt 
bé, però no la realitat és que no podem anar a 
jugar un partit amb 8 jugadors i esperem re-
cuperar gent”. Duran, de tota manera, destaca 
l’ajut d’homes com Terrence Bieshaar i Joel 
Parra per cobrir les absències a la pintura i 

Quincy Miller, Zagars i Birgander. / @Penya1930

l’actitud de l’equip en aquesta fase de prepa-
ració: “El gen competitiu que hem demostrat 
espero que no el perdem durant tot l’any”. 
El Breogán suposarà el primer examen. “Te-
nen una cosa molt bona, que és que han 
pogut mantenir part del grup de l’ascens i 
això sempre és molt important. Mantenen 
també el mateix entrenador i han fitxat a gent 
de molta experiència a la lliga, però com 

nosaltres també estan tenint problemes en 
el joc interior”, apunta Duran, que tot i saber 
de la dificultat de guanyar a fora es mostra 
força optimista: “Fa 12 anys que no estaven 
a la lliga ACB i el camp s’omplirà. Serà un 
partit complicat per a nosaltres, però crec que 
som capaços de guanyar a qualsevol lloc si 
juguem amb energia i amb molta activitat 
defensiva”.

El Divina Joventut ja ha publicat al seu lloc 
web, www.penya.com, tota la informació 
oficial i les instruccions per poder participar 
en l’ampliació de capital que la Junta Gene-
ral d’Accionistes va aprovar el 14 de setem-
bre passat. En una primera fase, que ja està 
en marxa, tots els accionistes del Joventut 
SAD poden adquirir nous títols durant el 
termini d’un mes, que finalitzarà el pròxim 
26 d’octubre. Els que no siguin accionistes, 
però, també poden sol·licitar participar en 
l’ampliació, fent-ho saber al club de for-
ma presencial a les oficines o a través del 
correu electrònic. Per als diferents tràmits 
el club ha habilitat una adreça específica: 
ampliacio@joventutbadalona.com. Un cop 
acabi la primera fase, el club s’hi posarà en 
contacte, ja que en aquest primer estadi del 
procés els actuals accionistes són els que 
tenen preferència. Cada accionista té ga-
rantit, d’entrada, poder adquirir tres accions 
per cada acció que ja tingui, tot i que si vol 
en pot comprar més. 

Fins al 26 
d’octubre, 
primera fase de 
l’ampliació de 
capital 

yant també els dos partits (59-56 al Palau i   
63-66 a la capital del Segrià). El Prat és el 
vigent campió del torneig i buscarà el quart 
títol consecutiu.
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LA PRÈVIA 6a Jornada. Ciutat esportiva de Paterna. Dissabte, 29 de setembre. 18 hores.

A Paterna sense pressió

VALÈNCIA B CF BADALONA
POSICIÓ 3er

2 Partits a casa G 2  E 0  P 1
Gols a fora Marcats 3 Rebuts 2

Entrenador Miguel Grau.

POSICIÓ 12è
2 Partits a casa G 0  E 2  P 0

Gols a casa Marcats 1  Rebuts 1
Entrenador Ramon Maria Calderé.

Amb el somriure que ha deixat la primera vic-
tòria de la temporada, el CF Badalona ha pre-
parat durant aquesta setmana la visita al filial 
del València. El partit, que es jugarà dissabte, 
a les 18 hores, arribarà després que s’hagin 
esvaït els dubtes i hagin desaparegut les ur-
gències del primer mes de competició. Res 
a veure amb el que hauria passat si l’Atlètic 
Llevant hagués puntuat diumenge passat a 
l’Estadi. Els jugadors de Ramon Maria Calde-

ré saltaran a la gespa de l’Antonio Puchades, 
a la Ciutat esportiva de Paterna, alliberats de 
la pressió d’haver de sumar tres punts d’una 
tacada, allunyats de la cua de la classifica-
ció i amb una setmana més d’entrenaments. 
“Ens feia falta un resultat com el de diumen-
ge per guanyar confiança i encarar els partits 
que vénen, fora de casa, contra el Mestalla i 
l’Olot”, deia el tècnic escapulat, que complirà 
el segon partit de sanció, després de la re-

Foto: Eloy Molina.
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BADALONA  -  AT. LLEVANT Resultats 5a Jornada

 València B - Badalona 
 At. Llevant - Lleida
 Barcelona B -  Olot
 Vila-real B -  Sabadell
 Espanyol B -  Ejea1
 At. Balears -  Conquense
 Ebro - Alcoià
 Teruel   -  Castelló
 Ontinyent    -  Peralada
 Cornellà -  Hércules

  Equip PTS GF GC

 1. Hércules 12 6 4
 2. Ontinyent 10 6 3
 3. València B 9 7 3
 4. Cornellà 9 6 4
 5. Lleida 9 6 4
 6. Teruel 8 3 3
 7. Olot 8 5 6
 8. Vila-real B 7 7 5
 9. Barcelona B 7 5 4
 10. Conquense 7 4 5
 11. Espanyol B 6 8 7
 12. Badalona 6 4 5
13. Ejea 6 3 5
 14. At. Balears 5 6 7
 15. Alcoià 5 5 6
 16. At. Llevant 4 6 6
 17. Castelló 4 6 7
 18. Peralada 4 5 6
 19. Sabadell 4 4 8
 20. Ebro 2 2 6

Classificació

Badalona: Perales, Albarrán, Estelllés, Moya-
no (Chacopino, 46’), Dani Hernández, Robusté, 
Nana, Iván Agudo, Santi Magallán (Aly, 72’), Pa-
dilla (Giva, 46’) i Natalio.

At. Llevant: Cárdenas, Genís (Pascual, 20’), 
Toni (Christian, 83’), Javier Soler, Álvaro, Fran 
Manzanara, Joan, Hinojosa (Pepelu, 55’), Juan 
Delgado, Arturo i Manu Viana.

Gols: 0-1 (7’) Juan Delgado. 1-1 (58’) Chacopi-
no. 2-1 (75’) Chacopino.

Àrbitre: Lou Ballano. T.G.: als visitants Javier 
Soler, Pascual i Álvaro.

 Badalona 2 - At. Llevant 1
 Conquense 0 -  Barcelona B 3
 Ejea 0  -  Vila-real B 2
 Peralada 2 -  At. Balears 2
 Olot 0 -  València B 3
 Sabadell 0 - Ontinyent 2
 Alcoià 2   -  Espanyol B 2
 Lleida 1   -  Cornellà 1
 Castelló 1 -  Ebro 1
 Hércules 0  -  Teruel 2

Propera Jornada

Aire

Trofeu Joan Saisó 
Al màxim golejador del  
CF Badalona en la lliga
• Amb 2 gols Chacopino. 
• Amb 1 gol Carlos Albarrán i Natalio.

Déu n’hi do el patiment, però, per 
fi, va arribar la primera victòria. 
Guanyar diumenge era molt impor-
tant, tenint en compte que venen 
dos partits seguits a fora. Tenim 
un equip en construcció que, cla-
rament, va de menys a més. De mo-
ment, la llum d’alerta queda desac-
tivada. L’equip necessita temps, 
però si no suma la pressió es fa 
més gran. El cas és que ara podem 
afrontar el mes d’octubre amb una 
mica més d’oxigen.
Per altra banda, estic content per-
què el doblet de Chacopino li ha 
donat al nostre Trofeu de golejadors 
el primer líder.

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

El racó d’en Saisó
muntada contra el conjunt granota.
El València B també va aconseguir un bon re-
sultat la darrera jornada. Exactament, un 0-3 
al Municipal d’Olot que, a més, l’ha catapultat 
fins al tercer lloc de la classificació. L’equip 
que entrena Miguel Grau suma 9 punts 
després de tres victòries i dues derrotes. En 
l’últim partit a casa, però, va caure davant el 
Cornellà. En tot cas, no serà gens fàcil pun-
tuar aquest dissabte.

I els gols arriben 
amb Chaco i Natalio
Estan cridats a liderar l’atac escapulat i, de moment, ja han vist porta

Alejandro Chacopino va arribar a principis 
d’agost i Natalio Lorenzo, en les últimes ho-
res del mercat, després que la derrota a casa 
de la primera jornada, contra l’Espanyol B, 
fes sonar les alarmes. Tots dos són futbolis-
tes amb experiència, golejadors contrastats, 
i ja han demostrat que poden aportar el que 
s’espera d’ells al Badalona. Diumenge pas-
sat, Chacopino va ser l’heroi de la primera 
victòria de la temporada, signant dos gols 
que van valer la remuntada davant l’Atlètic 
Llevant. “Estic molt content d’haver pogut 
poder culminar la feina i l’esforç que estem 
fent tots, des del primer a l’últim jugador de 
la plantilla”, deia l’alacantí, que complirà 
30 anys el 5 de novembre pròxim, després 
del partit, a la sala de premsa. Natalio en 
va complir 34 el passat 18 de setembre, 
l’endemà d’estrenar-se amb un important 
gol al camp del Cornellà, i s’ha guanyat la 
confiança total de Calderé, que li ha reservat 
el dorsal 9 en els tres últims partits de lliga. 
El valencià pot jugar en punta, però no se 

n’amaga quan li pregunten si se sent més 
còmode amb un altre davanter al costat. 
“Contra l’Atlètic Llevant, a la segona part, 
vaig jugar amb més llibertat, amb Chaco 

Foto: Eloy Molina. Foto: Eloy Molina.

fixant els centrals, i em vaig sentir molt bé. 
L’important, però, és que vam ser capaços 
de remuntar”, responia aquesta setmana a 
Ràdio Ciutat.
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Aquest Seagull 
mossega i fa por (7-0)
A mesura que la calor escalfava el partit, els gols han arribat successivament

13 gols en tres jornades de lliga. Quina 
barbaritat. Però ningú regala res i tot s’ha 
de pencar i treballar per assolir aquesta 
escandalosa fita. El Seagull ha tornat a fer 
gala del seu talent a la gespa i, sobretot, del 
seu armament ofensiu que forma el grup de 
la present temporada. Les ‘gavines’ han go-
lejat el Mallorca Topfotball a l’Estadi sense 
pràcticament despentinar-se i dominant el 
partit en tot moment.
Carla Morera ha inaugurat el marcador al 
minut 18 en una rematada de cap i quatre 
minuts més tard ha augmentat la diferència. 
Irina amb una pilota al pal i una aturada 
magistral de Catalina Cueto -providencial 
en tot el partit per evitar una golejada en-
cara més àmplia - a Pilar Garrote abans del 
descans haurien sentenciat el matx abans 
del descans. Sota pals, la portera local Laia 
Garcia pràcticament no va tenir feina, més 
enllà d’una bona intervenció en la represa.

 A mesura que la calor escalfava encara més 
el partit, els gols han arribat successiva-
ment, un darrere l’altre. La velocitat de Pilar 
Garrote per banda dreta ha estat un altre 
maldecap per les mallorquines. La badalo-
nina ha caçat un refús a l’interior de l’àrea 
pràcticament en l’inici del segon temps i 
cinc minuts més ha aprofitat una assistèn-
cia d’Irina per sumar la quarta diana al mar-
cador. La seva bessona Núria s’ha sumat 
a la festa després de finalitzat una jugada 
combinativa.
 El Seagull no en tenia prou i Carla Morera 
s’ha embutxacat un hat-trick al minut 74 da-
vant un rival sense canvis i on l’esforç físic 
diluïa encara més el ritme de l’onze inicial. 
La darrera diana badalonina ha estat la més 
sentimental. Sara Serna tornava a una con-
vocatòria després de superar una lesió i ha 
arrodonit el partit amb un mà a mà que sen-
tenciava el matx i la victòria.Foto: M. Expósito

Chacopino ha participat en els cinc partits 
de lliga, però només ha estat titular les 
dues primeres jornades. “Només poden 
sortir onze. Si et toca estar a la banqueta, 
cal estar preparat per ajudar els companys. 
I pateixes com si estiguessis al camp. En 
aquest equip anem tots a l’una”, assegurava 
diumenge passat, després de fer un doblet 
que el converteix en el màxim golejador 
escapulat del primer mes de competició. 
“Es tracta d’ajuntar la millor versió de tots 
nosaltres. A Villanueva de la Serena, en la 
copa, i a Cornellà, ja vam fer bons partits”, 
comentava també. Per darrere de Chaco, en 
la classificació del Trofeu Joan Saisó, es 
troba Natalio, que demana una mica més 
de temps per acabar de conjuntar el Bada-
lona 2018-19: “Som uns quants que hem 
arribat a darrera hora, alguns tenim poca 
pretemporada. Però queda molta lliga i te-
nim temps d’agafar el to físic. Hem d’anar de 
mica en mica, sense pensar en res més que 
el pròxim rival”.
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3.500 corredors participen 
a la Bimbo Global Energy Race
Nou èxit de participació de la Bimbo Global 
Energy Race, que va aplegar 3.500 corre-
dors al Passeig Marítim. En la prova dels 
10 quilòmetres el vencedor va ser Moha-
med El Ghazouany, que va fer el recorregut 
amb un temps de 32 minuts i 30 segons.
Rere seu van creuar la línia d’arribada Ro-

@joseluisblancoq
Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

La Llefià supera una nova pantalla; 
el Young Talent suma un punt 

El Círcol agafa un nou rumb; projecte continuista a 
l’Ademar; Cuesta vestirà la samarreta dels Dimonis 

Pere Gol i Lloreda aconsegueixen el segon triomf del curs

Jornada molt positiva en el futbolcat bada-
loní, des de Segona Catalana fins a Quarta, 
on els equips de la ciutat iniciaven les seves 
competicions domèstiques. 
La Unificació Llefià va viure a Mollet una 
gran festa de gols i sensacions positives. 
Jimmy es va estrenar com a golejador del 
conjunt vermell amb un ‘hat-trick’ i Toni Pa-
rra va arrodonir el primer triomf a domicili 
en un dels camps més difícils de la categoria 
(1-4). Aquesta victòria alça l’equip de Jordi 
Souto fins a la part alta de la classificació. 
Per la seva part, el Young Talent de Ricardo 
Parra va sumar un nou punt (1-1). Carlos 
Chavero va avançar el Canyelles durant el 
primer temps però Joel Bonilla va igualar el 
duel en la represa del partit. 
 A Tercera Catalana, Lloreda i Pere Gol van 
sumar de tres en tres i miren cap a la part 
alta de la taula. Els de Benja Portillo van 
golejar el Premià de Dalt al seu Municipal 

Els tres represants badalonins a Copa Ca-
talunya ja tenen segellades les plantilles 
de la temporada 2018 – 2019. El Círcol 
Catòlic, el Maristes Ademar i el Badalonès 
són els conjunts que competiran el curs 
vinent a la màxima categoria autonòmica.
 
El ‘Coto’ de Juli Jiménez iniciarà la seva 
segona campanya seguida a Copa des-
près d’assolir la permanència matemàtica 
a la darrere jornada de la lliga regular. A 
l’horitzó blau, únicament hi apareixen dues 
renovacions del projecte 2017-2018. Quim 
Forteza i Marc Jerez es mantenen a l’entitat 
i la resta del grup causa baixa per motius 
laborals o acadèmics. L’adèu de Xesco Got-
zens és el comiat més rellevant del grup. El 
base badaloní jugarà a VIVE El Masnou de 
Lliga EBA. En el capítol d’incorporacions, 
el cos tècnic aposta per un grup jovent, 
amb dues incorporacions juniors: el base 
Roger Barriga (CB Sant Josep) i l’aler Víc-
tor Gónzalez (CB Almeda). Quique Zamora 
tindrà el premi a l’esforç i la bona feina al 
filial i farà el salt al primer equip. L’interior 

(3-0) gràcies a un doblet de Rául Moreno i 
una diana d’Iván Tornay. Així mateix, els de 
La Salut van superar l’Arenys de Mar per la 
mínima amb un gol de Xavi Espinosa. 
En el debut d’equips badalonins a Quarta, 
tres somriures i una estrena agredolça. El 
Sistrells és l’equip que ha debutat amb mi-
llors sensacions, després de golejar l’At. 

Sánchez, interior del CB Santa Coloma, 
Quim Franch, base del Boet Mataró de Lli-
ga EBA, i Marc Hermoso, interior que tam-
bé ha tancat etapa a la capital del Maresme.
 
Finament, el Dimonis – Badalonès de Xavi 
Riera renova les seves credencials a un 
gruix important del bloc 2017-2018, amb 
sis renovacions: Albert Riera (base), Eric 
Balagué (base), Marc Cuesta (base), Juan 

Foto: Pere Gol.

Foto: M. Expósito.

Palma (0-7). Medina (2), Ortega, González, 
Delgado i Romero van ser els autors dels 
gols badalonins. Bufalà (Fabián, Pedro i 
Edgar) al camp del Veterans de Catalunya 
(2-3) i Pere Gol B (Morales (5), Bleda i 
Anas) davant el filial del Palau Solita i Ple-
gamans (7-5) Per la seva part, l’Àguila va 
caure al camp del Baró de Viver B (5-1).

Carlos Vicente (base), Marcos Morales 
(pivot) i David Carbonell (ala-pivot). Mitja 
dotzena de jugadors que arrodoneixen fins 
a la desena de fitxes quatre incorporacions: 
El base Diego Rodríguez, ex Gràcia i Unió 
Bàsquet Sant Adrià, l’escorta del Martinenc 
Marc Camins, l’aler del Montcada Ivan 
Manrubia i l’ala-pivot incombustible Pedro 
Cuesta, amb experiència recent a Lliga EBA 
amb el Sant Josep.

El Municipal de Llefià serà la seu badalo-
nina on el pròxim divendres 12 d’octubre 
(12h) es disputarà un partit benèfic per 
donar visibilitat a la malaltia que pateix 
Noa, cosina d’un entrenador del club, i re-
collir d’aquesta manera una recaptació que 
anirà destinada al centre d’investigacions 
d’malalties minoritàries de l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol de Badalona. Noa pa-
teix una malatia minoritària, el Síndrome 
Delecció 6p15q16.1, i els Veterans de la 
Unifcació Llefià mostraran la seva solida-
ritat i suport amb un matx benèfic davant 
l’Agrupació de Jugadors del FC Barcelo-
na. El porter del CF Badalona José Miguel 
Morales, o també l’ex escapulat Marcos 
Pérez, han mostrat el seu suport en les 
xarxes socials. L’entrada tindrà un preu 
solidari d’1 euro per a nens i 3 euros per a 
adults. A més a més, es farà el sorteig de 
samarretes de futbol.

Gabriel Sarasola (Lliça d’Amunt) i l’experi-
mentat escorta Toni Arco (BAM) aportarant 
la veterania al grup. L’interior Marc Arregui 
(Minguella), el base Eduard Ros (Cabrera) 
i l’laler Álex Rodríguez (Grup Barna) tan-
quen el grup. A la banqueta, Óscar Gallifa 
s’incorpora al l’equip tècnic de Juli Jimé-
nez.
 
Sense tant moviment d’entrades i sortides 
ha iniciat el període estival el Maristes 
Ademar. Amb un tram final de curs prou 
cardíac, els de Lluís García van assegu-
rar-se la renovació a Copa al play-out. Els 
vermells mantenen bloc de l’actual curs i 
renova pràcticament tot el bloc: Franc Gar-
cia, Jordi Gimenez, Oriol Franch, Sergio 
Ndemensogo, Pol Quintana i David Diaz. 
Sis jugadors on també cal afegir Roger 
Franch i Marc Canillas del sènior B, tot i 
que ja van tenir minuts a Copa durant les 
darreres jornades d’aquesta temporada. 
Les noves incorporacions que arriben a La 
Plana, pinzellades per acabar d’arrodonir el 
grup i fer un salt de qualitat, són Carlos 

Partit benèfic 
per lluitar contra 
les malalties 
minoritàries

BÀSQUET COMARCAL

ger Roca (34:01) i Javier Aznar (35:33). 
Natalia Winnicka(42:16) va ser la prime-
ra en noies. En els 5 km la cursa se la va 
endur José Luís Blanco (16:05), que va 
superar Driss Lakhouaja (16:13). Marta 
Martín (19:42) va ser la vencedora en la 
categoria femenina.
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Horòscop

 Àries (21/3 al 20/4)
El futur et fa reflexionar més del que és habitual en tu, 
necessites tirar endavant una sèrie de projectes i fins 
que no ho tinguis una mica lligat no descansaràs.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Algunes relacions familiars poden passar per un perío-
de de canvis i modificaràs conceptes que fins ara no 
qüestionaves. Gaudeixes de més profunditat emocional.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Felicitats als nadius del signe doncs entreu al període 
anual de renovació energètica amb nous objectius. Ne-
cessitat d’alliberar-vos de diverses obligacions.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Les teves perspectives de futur són millor del que pen-
saves i et pots trobar fent noves amistats. Sembla que 
hauràs de cercar noves maneres d’obtenir ingressos.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
La professió et pot tenir absorbit i oblidar altres àrees de 
la teva vida. Un sector que es podria ressentir és el de la 
parella. Valora si cal repartir energies.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Finalitza un període pel que fa al sector econòmic. Si 
has canviat de feina o t’has quedat a l’atur recentment, et 
pots sentir un xic limitat. Forma part del cicle.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Pot ser que necessitis curar una ferida emocional que 
no deixes enrere i produeix rancúnia. El camí passa per 
la generositat, tant cap a tu, com cap als altres.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Alguna cosa que gairebé tocaves, es pot endarrerir. Pe-
ríode de canvis, anades i vingudes. Tot i la tensió en 
l’àmbit professional, també comptes amb algun favor.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Voldràs organitzar el teu temps de lleure i iniciar noves 
activitats que poden ser esportives, artístiques..., etc. 
Actitud de reserva vers assumptes materials.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Pots estar valorant les coses negativament i no veure el 
que hi ha darrere la teva percepció que ara mateix pot 
ser limitada per una visió massa materialista.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Percepcions gairebé clarividents doncs estàs connectat 
al més subtil. En l’àrea econòmica has de fer un esforç i 
ser més realista. Això t’ajudarà a organitzar-te.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Amb una antiga amistat us podeu estar cercant mútua-
ment des de fa un temps, perquè hi ha una bona con-
nexió que voldríeu recuperar. Possible viatge per treball.

Del 28/09 al 04/10/2018Núm. 627
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