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La Penya afronta una de les 
temporades més il·lusionants 
dels darrers anys

Ajuntament i 
Aigües de 
Barcelona signen 
un conveni per als 
més desfavorits  10
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Aquest setembre s’han complert 10 anys 
de l’aprovació de l’ordenança de civisme 
en una ciutat on fins aleshores mai s’havia 
abordat el tema d’una manera tan profun-
da. Ja es veia a venir que la normativa que 
regula i sanciona les actituds incíviques no 
seria una panacea, tot i que, una dècada més 
tard, sembla que tant administració com part 
dels veïns n’esperaven alguna cosa més dels 
seus resultats. De fet, no se’n fa un balanç 
anual de les sancions i aquest diari només 
ha pogut saber, en paraules del Regidor de 
Seguretat, Jordi Subirana, que “de les 3000 
sancions que imposa la Guàrdia Urbana en 
un any, la majoria són per “botellón”, excre-
ments de gos no recollits i venda d’alcohol a 
menors”. Sí se sap, però, que la neteja lidera 
amb un 17,8% el rànquing dels principals 

Badalona segueix sense 
trobar la fórmula per 
resoldre l’incivisme

problemes de Badalona per als enquestats 
en el baròmetre municipal de 2018. I també 
hi ha consens en què una part del problema 
rau en l’incivisme d’alguns veïns. Subirana 
reconeix que “després de 10 anys, caldria 
una revisió de l’ordenança de civisme perquè 
alguns problemes que tenim, com el cruising 
al barri de La Mora, no estan contemplats a 
l’ordenança i no podem aixecar un acta”.

Els veïns lamenten que l’ordenança no 
s’apliqui
10 anys més tard, l’ordenança de civisme no 
ha pogut resoldre tots els problemes de con-
vivència en barris especialment complexos 
com Sant Roc. Enrique Lara, vicepresident 
de l’Associació de Veïns d’aquest barri i 
membre de la FAVB, reconeix que quan va 

veure el resultat de l’ordenança li va semblar 
“fluixeta” en molts aspectes tot i que desta-
ca que el més important és que “durant tot 
un any es va parlar molt de civisme a tota 
la ciutat”. “No estem igual que fa 10 anys 
però els problemes persisteixen perquè no 
s’apliquen les sancions ni s’aixequen actes 
quan es presenta la Urbana”, explica Lara 
en referència a les fogueres o a les barba-
coes que es fan, per exemple, a la Plaça de 
Sant Roc. El president de l’entitat veïnal, 
Diego Justicia, relata que anys anteriors la 
policia hi havia estat més a sobre però que 
darrerament ha repuntat el fenomen. Segons 
Justicia, “hi ha molta permissivitat i ara ens 
trobem amb famílies que usen el cotxe com 
una extensió de casa seva, com si fos el seu 
traster”. “Nosaltres no demanem que els 

La Guàrdia Urbana de Badalona disposa des de fa deu anys de l’ordenança de civisme / Ajuntament de Badalona

Ara fa 10 anys que Badalona disposa 
de l’ordenança de civisme que regula 
i sanciona actituds incíviques com 
no recollir els excrements de gos o el 
“botellón”

LES INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA DE CIVISME 
PODEN SER LLEUS, GREUS O MOLT GREUS

L’ordenança de civisme incloïa al 
2008 82 infraccions. Una desena 
estan considerades molt greus, és a 
dir amb una sanció de fins a 1.500 
euros de multa. Entre elles, es troba: 
no lliurar un menor extraviat a l’au-
toritat o a l’ajuntament, abandonar 
animals o alterar-ne la seva integritat, 
practicar la venda ambulant al carrer 
o llençar petards a les persones. En la 
normativa, trobem algunes prohibi-
cions curioses com pujar-se a un ar-
bre, que és una infracció greu. També 
ho és agafar flors, trepitjar plantes o 
regar en zones d’ús públic. És a dir, 

entre 600 i 900 euros de multa. Tam-
bé és una infracció greu si escopim al 
transport públic o si al tren, autobús 
o metro hi fem les nostres necessitats 
fisiològiques. Ara bé, si les fem al ca-
rrer la multa serà lleu, una quantitat 
que oscil·la entre els 60 i els 600 eu-
ros. Entre elles, també hi ha rentar-se 
a les fonts públiques, permetre que els 
animals hi beguin directament o beure 
alcohol a la via pública. També ho és 
regar les plantes que tenim a casa en 
un horari que no sigui entre les 22h i 
les 7h i espolsar llençols o catifes des 
del balcó. 

El nou govern reconeix que cal una revisió de 
l’ordenança per adequar-la als nous temps 

Embrutar la via pública està sancionat a l’ordenança / Aj Badalona
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La venda ambulant que hi ha entre Sant Roc i Sant Adrià també s’inclou a l’ordenança

veïns llencin la brossa més tard de les vuit 
del vespre, com pot passar en alguns barris, 
sinó que lluitem fins i tot perquè la llencin 
dins el cubell” es lamenta Lara. Tot i així, 
els representants veïnals saben que no pot 
haver un agent de la Guàrdia Urbana a cada 
cantonada per controlar l’incivisme i que la 
solució no només passa per la sanció, sinó 
per l’educació. “A Sant Roc -ens explica 

Lara- és difícil que s’aprenguin els valors de 
la convivència quan s’ha arribat a un 50% 
de nens que no van a l’escola, especialment 
quan es tracta de famílies desestructurades 
que reben gran part de l’educació a les au-
les”. També el Regidor de Seguretat, Jordi 
Subirana, admet que en alguns barris, com 
Sant Roc, més enllà de la sanció cal un “tre-
ball pedagògic”.

Del 05/10 al 11/10/2018

L’ordenança de civisme va ser un dels 
grans projectes del mandat 2007-2011 
del govern de PSC, CiU i ERC. Els con-
vergents n’eren els impulsors amb Fe-
rran Falcó al capdavant de la gestió de la 
Guàrdia Urbana i Josep Pera com a regi-
dor de l’àrea de ciutadania i convivència. 
“Era un debat que no s’havia fet mai a 
Badalona”, recorda Pera 10 anys després 
de l’aprovació del text. I és que la ges-
tació de l’ordenança va ser una feina de 
diversos mesos ja que es van recollir les 
propostes veïnals per adaptar-la a la ne-
cessitat dels badalonins. “Va ser un dels 
processos participatius més importants 
de Badalona”, assegura l’aleshores regi-
dor de CiU. Es van fer entre dues i tres 
reunions per districte amb l’objectiu de 
presentar la proposta i millorar-la. Quan 
va arribar l’aprovació definitiva, el 30 de 

setembre del 2008, tots els grups polítics 
hi van votar a favor a excepció del PP que 
s’hi va abstenir. Els populars donaven un 
“marge de confiança al govern” tot i que 
es mostraven reticents a la creació d’una 
normativa que, segons deia aleshores 
Xavier Garcia Albiol, “no venia a desco-
brir res” i de la qual se n’havien generat 
“massa expectatives”. També diverses 
entitats de la ciutat creaven un manifest 
en contra de l’ordenança que van pre-
sentar públicament al Círcol Catòlic. La 
proposta prenia com a model l’ordenança 
de Mataró, que feia poc que s’havia posat 
en marxa. Pretenia regular aquells actes 
incívics que dificultaven la convivència 
del veïnat. Els sorolls dins de casa, beu-
re alcohol al carrer, no recollir els excre-
ments dels gossos, espolsar les catifes al 
balcó o fer les necessitats fisiològiques 

“Un dels processos 
participatius més 
importants de Badalona”
Es van fer entre 2 i 3 reunions per districte
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explicar als badalonins quins 
eren els seus drets i els seus 
deures i quin cost tindria no 
complir amb la norma. L’orde-
nança entrava en funcionament 
l’1 de gener de 2009 i quan va 
acabar el primer any s’havien 
posat 1.278 sancions. Un 27% 
(452) del total corresponien 
a beure alcohol al carrer i un 

16,5% (190) a fer pipí a la via 
pública. En 3a posició es tro-
baven les multes relacionades 
amb les relacions veïnals, que 
corresponia a un 13% (163) de 
les sancions. Durant els primers 
anys, el govern en feia un ba-
lanç públic constant però amb 
els canvis de les formacions 

que encapçalarien l’Ajuntament, 
es podia comprovar com aques-
ta normativa s‘acabaria conver-
tint en una eina política. Durant 
el mandat del PP, Xavier Garcia 
Albiol va prometre “mà dura” 
contra l’incivisme provocat per 
la immigració a Badalona i va 
endurir algunes sancions inclo-

ses en l’ordenança. Amb Dolors 
Sabater a l’alcaldia, va succeir 
el contrari: va anunciar modifi-
cacions per aconseguir una eina 
més pedagògica que no pas 
repressiva. “Si es vol, es pot 
aconseguir que sigui efectiva”, 
diu Josep Pera 10 anys després 
de la creació de l’ordenança.

a la via pública eren algunes 
de tantes de les prohibicions 
que recollia l’ordenança. “No 
volíem crear l’expectativa de 
què aquesta eina resoldria tots 
els problemes”, diu Josep Pera, 
“però sí pensàvem que podria 
ajudar a resoldre’n alguns”. Du-
rant els primers mesos, es va 
fer una campanya de difusió per 

Del 05/10 al 11/10/2018Núm. 628

D’esquerra a dreta, Ferran Falcó, l’alcalde Jordi Serra i Josep Pera en la 
presentació de l’ordenança al desembre de l’any 2008/ Arxiu

EL PP AUGMENTA LA MULTA PER NO RECOLLIR ELS EXCREMENTS DELS 
GOSSOS I DOLORS SABATER APOSTA PER FOMENTAR ACTITUDS CÍVIQUES

No recollir els excrements dels gossos ha estat 
una de les infraccions més habituals a Bada-
lona. I l’ús que els polítics n’han fet ho corro-
boren. Al 2014, amb el PP al govern, Xavier 
Garcia Albiol passava aquesta infracció de lleu 
a greu imposant multes de fins a 900 euros si 
el propietari del gos no recollia els excrements. 
Ho va fer amb la campanya “Si no ho reculls... 
ser un porc et sortirà car”. Dos anys més tard, 
Dolors Sabater engegava la campanya de civis-
me “No deixis rastre! El teu gos i el teu veïnat 
compten amb tu”, amb l’objectiu d’informar als 
propietaris de gossos dels riscos que represen-
ta la presència d’excrements. Pretenia fomentar 
actituds responsables entre els propietaris per 
evitar la sanció que s’imposa per no recollir els 
excrements. Cartell del PP de l’any 2014
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La il·lusió 
torna a l’Olímpic
Potser en el moment que teniu aquesta edició 
de paper del Diari de Badalona esteu al Palau 
Olímpic a punt de viure el primer partit de lliga 
a casa de la Penya. Una temporada més, el Diari 
el podràs trobar durant els partits del Joventut a 
casa. Feia anys, que la Penya no començava una 
lliga ACB amb tanta il·lusió. Sens dubte, l’as-
pecte econòmic, amb l’entrada de la injecció de 
la família Grífols, ajudarà a l’estabilitat del club. 
Però en el terreny esportiu, les coses també han 
canviat, respecte l’anterior temporada. Una de les 
claus d’aquesta energia positiva és la renovació 
de Nico Laprovittola, un jugador de nivell Euro-
lliga que el curs passat va enamorar l’afició verd 
i negre. De fet, no es cap secret que Laprovittola 
va ser un dels jugadors claus perquè la Penya 
salvés la categoria. Pel que fa a la resta de la 
plantilla, la marca de la casa segueix com a base 
d’aquesta Penya. Ventura, Xabi-López-Arostegui, 
Neno Dimitrijevic, José Ignacio Nogués i el re-
torn del pivot montenegrí Marko Todorovic, que 
va sortir d’aquí, també.A més pugen nous valors, 
que han fet un bon paper durant la pretempora-

da, com Joel Parra, Arturs Zagars i l’holandès 
Terrence Bieshaar. A més, s’han incorporat l’es-
corta nord-americà Dakota Mathias, l’aler israelià 
Shawn Dawson, els alers-pivots  Conor Morgan 
(canadenc amb passaport irlandès) i Luke Ha-
rangody (americà,  fixat aquesta darrera setmana 
enlloc de Quincy Miller, que finalment no s’ha re-
cuperat d’una lesió). De fet, els fitxatges han estat 
a un nivell molt bo durant aquesta pretemporada 
i la majoria s’estrenen a l’ACB amb ganes de fer-
se un lloc. Tot i això, durant aquets estiu hi ha 
hagut moltes lesions, però la Penya ha jugat bé i 
ha guanyat 4 dels 7 partits que ha jugat aquesta 
pretemporada. Ara arriba l’hora de la veritat. Des-
prés del viatge frustrat a Lugo, i pendents de la 
primera jornada, aquest divendres la Penya s’es-
trena a l’Olímpic. De fet, hi ha ganes de bàsquet a 
Badalona, perquè a més tota la pretemporada s’ha 
jugat a fora de la ciutat. El club està preparat, els 
jugadors i equip tècnic també i només cal veure 
la resposta de l’afició i poder veure ple l’Olímpic 
a cada partit de lliga. Ara només queda cridar ben 
fort, Força Penya! ... i que comenci l’espectacle!

EDITORIAL

Del 05/10 al 11/10/2018

A partir d’ara l’Oficina Local d’Habitatge amplia els seus serveis

L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) de Bada-
lona ha centralitzat i ampliat els seus ser-
veis. Fins ara, l’OLH incloïa assessorament 
relatiu a lloguer, habitatge protegit i rehabi-
litació i edificació. Ara, amb la voluntat de 
crear una finestra d’habitatge centralitzada 
en un sol punt, s’ha incorporat a l’OLH el 
servei d’Ofideute, que estava ubicat a l’edi-
fici municipal El Viver. Ofideute és el servei 
d’Informació, assessorament i mediació 
adreçat a les famílies amb dificultats per 
atendre el pagament de crèdits, préstecs 
hipotecaris o pagament del lloguer i que es 
troben per aquesta causa en risc de perdre 
el seu habitatge principal. Aquesta àrea està 
formada per un tècnic, un administratiu i un 
advocat provinent de la Diputació que, per 
conveni, treballa unes hores a la setmana 
per reforçar el servei. El funcionament de 
l’Àrea d’Ofideute seguirà sent el mateix, 
només canvia la ubicació. Les persones 
usuàries que vulguin fer ús del servei han 
de sol·licitar una cita prèvia trucant al telè-
fon 93 461 04 18.

Una finestreta única centralitza els 
serveis sobre habitatge de l’Ajuntament

S’incrementa el nombre de personal
A més de la centralització dels serveis en 
un únic punt, per tal de reforçar i millorar el 
funcionament de l’Oficina Local d’Habitatge, 
s’ha traslladat una unitat de serveis socials 
formada per dues tècniques que fins ara 
estava a l’edifici municipal El Viver. Aquest 
canvi no suposa cap afectació en l’atenció a 
la ciutadania, però en l’àmbit intern facilita 
les tasques de les persones treballadores, ja 

Visita de Pastor i Gonzàlez a l’Oficina d’Habitatge Local

Badalona seguirà sense variar el cadas-
tre, almenys durant els propers mesos. 
Aquesta setmana, diversos mitjans de 
comunicació informaven que 107 muni-
cipis catalans, entre ells Badalona, volen 
modificar a l’alça aquesta revisió. Davant 
d’aquesta notícia, l’alcalde de Badalona, 
Àlex Pastor ha explicat a les xarxes socials 
que aquesta revisió queda paralitzada. Se-
gons Pastor, el govern municipal vol tro-
bar un consens amb els grups municipals 
sobre aquesta qüestió. L’any 2016, el go-
vern de Dolors Sabater va demanar revisar 
el cadastre, que no s’ha modificat des de 
l’any 1998, ara fa 20 anys. Una revisió del 
cadastre podria suposar arribar a suposar 
un augment en el rebut de l’IBI. El regidor 
de Guanyem, Jose Téllez, ha explicat a les 
xarxes socials que un cadastre actualitzat 
suposa un IBI més just. De moment,la da-
rrera revisió del cadastre a la ciutat de Ba-
dalona l’haurem de situar a 20 anys enrere, 
sent un dels municipis on més s’ha tardat 
en revisar-lo. 

El govern de 
Pastor paralitza 
la revisió del 
cadastre

que ara es troben totes juntes en una mateixa 
oficina. En els últims mesos l’Oficina Local 
d’Habitatge s’ha reforçat també amb la con-
tractació de tres administratius i un advo-
cat. El nou servei centralitzat s’ha presentat 
aquest dimarts a l’Oficina Local d’Habitatge 
en una acte en el que han participat l’alcalde 
de Badalona, Álex Pastor, i la 1ª tinenta d’al-
caldia i responsable de les polítiques d’habi-
tatge, Teresa González.

Nico Laprovittola. / David Grau - CJB
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Signat un protocol per garantir aigua 
a qui no la pugui pagar
2.200 famílies de Badalona han rebut ja aquestes ajudes

Moment de la signatura entre l’alcalde Pastor i Aigües de Barcelona

municipals del 2019 del “clima de contami-
nació política” que viu Catalunya, reivindica 
Badalona com una ciutat política i socialment 
diversa en la que l’important, assegura, “no 
és ser independentista o constitucionalista, 
d’esquerres o de dretes”. “Ser de Badalona 
ho és tot alhora”, va assegurar. El candidat 
popular va assegurar que qui vulgui parlar 
d’alguna altra cosa que no sigui Badalona en 
la campanya electoral demostrarà que la seva 
“última prioritat” són els veïns. El seu projec-
te, va assegurar, va més enllà de les sigles i va 
retreure al govern de Dolors Sabater que en 
els seus tres anys de mandat –fins a la moció 
de censura– hagi utilitzat l’Ajuntament “amb 
fins polítics”. 

Xavier Garcia Albiol ha presentat el seu pro-
jecte per “recuperar” l’alcaldia de Badalona 
d’on, segons ell, el van “apartar” una “amalga-
ma de perdedors”. En un acte davant unes 600 
persones al Teatre Principal, el passat dijous, 
Albiol va demanar que ningú converteixi les 
municipals de 2019 en cap plebiscit: “No cau-
rem en el parany que alguns ens plantejaran. 
Si penséssim en alguna cosa més que en la 
nostra ciutat ens estaríem fent un flac favor”. 
Albiol es va erigir com “l’alcalde de tots” i va 
assegurar que malgrat en els últims temps ha 
tingut responsabilitats de partit fora de la ciu-
tat, com a cap visible del PPC al Parlament, 
el seu lloc, diu, “és i sempre serà Badalona”.
Albiol, que es va centrar en desvincular les 

Albiol escalfa motors 
de la precampanya 
de les municipals del 2019

L’Ajuntament de Badalona i Aigües de Bar-
celona han signat, aquest dijous, un proto-
col per afrontar l’emergència en l’àmbit de la 
pobresa energètica. L’objectiu del protocol és 
fixar el procediment per garantir el subminis-
trament d’aigua a qui no el pugui pagar per 
manca de recursos econòmics, en aplicació 
de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge 
i la pobresa energètica. El protocol se suma a 
les mesures posades en marxa unilateralment 
des de fa sis anys per Aigües de Barcelona 
per no tallar l’aigua a ningú que no la pugui 

pagar. Des de 2012, a més de garantir l’aigua, 
la companyia disposa d’un Fons de Solida-
ritat per ajudar a pagar el consum d’aigua a 
les famílies amb dificultats. Aquest fons, que 
es gestiona en coordinació amb els serveis 
socials dels municipis de l’àrea metropolitana 
proveïts per Aigües de Barcelona, ja ha bo-
nificat la factura de l’aigua a més de 24.000 
famílies en situació de vulnerabilitat, amb 
una inversió superior als 10 milions d’eu-
ros. A Badalona, s’han atorgat ajudes a més 
de 2.200 famílies, a les quals s’han destinat 
prop d’1 milió d’euros. D’acord amb la Llei 

24/2015, el protocol estableix el procediment 
que cal seguir per garantir l’aigua a tothom 
qui ho necessita. Segons aquest document, 
Aigües de Barcelona haurà de sol·licitar als 

serveis socials del consistori un informe de 
valoració per determinar si la persona o uni-
tat familiar que té factures impagades està en 
una situació d’exclusió residencial.
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Unes 1.500 persones participen en la marxa per recordar l’1O

Badalona va commemorar dilluns, 1 d’oc-
tubre, el primer aniversari del referèndum 
d’autodeterminació de Catalunya. L’1 d’oc-
tubre va tornar a treure badalonins i bada-
lonines als carrers amb diferents accions, 
després que diumenge se celebressin 
actes a les portes de 7 col·legis electorals 
de la ciutat. Actuacions musicals, tallers 
o sopars de carmanyola, entre d’altres ac-
tes, van omplir d’activitats les portes dels 
col·legis electorals on fa un any van anar 
a votar més de 54.000 ciutadans a Badalo-
na. De fet, els records de fa 1 any, de com 
van arribar les urnes i de l’ambient, van ser 
recordats en aquestes trobades de diumen-
ge. Ja dilluns, al voltant del migdia, alguns 
ciutadans van realitzar una aturada de 5 
minuts i van aplegar-se, entre altres espais, 
a la plaça de la Vila. L’acte central va arri-
bar a la tarda amb una Marxa per recordar 
l’1 d’octubre. La Marxa va arribar fins a la 
plaça de la Vila, i als pas pels carrers molts 
ciutadans van penjar llaços grocs als ele-
ments del mobiliari urbà, per recordar els 

Badalona recorda el referèndum de 
l’1O amb marxes i actes festius

polítics presos. Més de 1.500 persones es 
van aplegar a la plaça de la Vila durant el 
vespre, com cada dilluns des de fa mesos, 
per demanar la llibertat dels polítics que 

Imatge de la Marxa al seu pas per Via Augusta 

estan a la presó i també per commemorar 
aquest primer aniversari. De fet, durant el 
vespre i fins entrada la nit, es van aplegar 
força gent a la plaça, entre ells membres 

de tots els partits sobiranistes de la ciutat. 
L’Ajuntament de Badalona, a diferència d’al-
tres de Catalunya, no va organitzar cap acte 
oficial per recordar l’1 d’octubre.
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Aquest dissabte torna la Fira de 
la Solidaritat a la Rambla
El certamen no s’havia celebrat des de l’any 2014

La Fira de la Solidaritat torna a la 
Rambla de Badalona després de la 
darrera edició que va tenir lloc al 
2014. El dissabte, 6 d’octubre, des 
de les 10 del matí fins a les 8 del 
vespre, tindrà lloc una nova edició 
de la Fira organitzada pel Consell 
Municipal de Solidaritat i Coope-
ració de Badalona. Durant la jorna-
da es podran visitar els estands de 
les diverses entitats que treballen 
a la ciutat en aquest àmbit, gaudir 
de tallers i jocs infantils, xerrades, 
exposicions, videofòrums i un re-
guitzell de diverses activitats.
L’edició d’enguany té com a lema 
“L’acollida i el trànsit de perso-
nes migrants i refugiades” i sobre 
aquestes qüestions giraran les 
xerrades i les accions que s’han 
programat, tant pel que fa a la par-
ticipació de les entitats de la ciutat 

vinculades al Consell, com d’altres 
convidades especialitzades en al-
guns d’aquests àmbits.
El Consell Municipal de Solidaritat 

i Cooperació va acordar el passat 
mes de juny, en sessió plenària, 
reprendre la Fira, celebrada fins a 
l’any 2014.

Imatge d’arxiu de la Fira de la Solidaritat de l’any 2014

Nova edició de la Huella Solidaria 
per l’alimentació infantil
La platja dels Pescadors, punt de sortida

Aquest diumenge, 7 d’octubre, 
arribarà la quarta edició de la 
Huella Solidaria. A partir de les 
9h, i des de la platja dels Pesca-
dors, començarà aquesta camina-
da. L’objectiu d’aquest projecte és 
caminar i sumar esforços solidaris 
en l’ajuda per l’alimentació infantil 
i juvenil en l’àmbit local del Barce-
lonès donant suport a la Creu Roja 

de l’entorn Barcelonès Nord.
La Huella es compromet a desti-
nar la recaptació, tant monetària 
com en especies, íntegrament al 
projecte de la Creu Roja Barce-
lonès Nord per l’alimentació in-
fantil i juvenil. Com l’any passat, 
el recorregut deixarà les seves 
petjades de solidaritat en el Parc 
de la Serralada de Marina i a la 

ciutat de Badalona. En concret, 
ruta platja dels Pescadors, Creu 
de Montigalà –de Sant Jeroni de 
la Murtra – platja dels Pescadors. 
En total seran uns 10 quilòmetres 
caminant. Les persones que vul-
guin participar-hi ho han de fer 
amb dorsal i estar abans de les 9 
del matí davant la platja dels Pes-
cadors

DETINGUTS DOS JOVES PER CREMAR UN COTXE, 
5 CONTENIDORS, RÈTOLS I PART D’UNES FAÇANES

Un veí de Casagemes va enre-
gistrar diumenge com una pa-
trulla de la Guàrdia Urbana es 
va aturar al carrer Jovellar i un 
agent uniformat es va dedicar a 
retirar almenys dos llaços grocs 
i els va llençar a la brossa, se-
gons s’aprecia en un vídeo difós 
a les xarxes socials. El govern 

La Guàrdia Urbana va detenir, 
la matinada de divendres a dis-
sabte, dos joves, majors d’edat 
i veïns de Badalona, per cremar 
diversos contenidors. Al voltant 
de les 4 de la matinada, van cre-
mar-se tres contenidors a l’avin-
guda Martí Pujol, en el qual van 
quedar afectats tres conteni-
dors i una façana i rètols d’una 
farmàcia. Minuts més tard, va 
començar a cremar un cotxe, el 
foc va cremar dos contenidors 

Agents de la Guàrdia Urbana van 
recuperar, aquest dimarts, unes 
eines que havien estat sostretes 
de l’interior d’un vehicle estacio-
nat. Segons ha explicat la poli-
cia badalonina a travès de les 
xarxes socials, arran de la truca-

BREUS

GRAVEN A DIVERSOS AGENTS DE LA GUÀRDIA URBANA 
RETIRANT LLAÇOS GROCS

més del carrer Ignasi Iglésias. 
En aquest segon incendi, a més 
del cotxe i dels contenidors, van 
quedar afectats rètols d’establi-
ments i façanes.

da de la víctima, es van fer les 
investigacions oportunes fins a 
identificar la persona presumpta 
autora, la qual va quedar com a 
investigada per un presumpte 
delicte de robatori amb força a 
interior de vehicle.

RECUPEREN EINES QUE HAVIEN ROBAT 
EN L’INTERIOR D’UN VEHICLE
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Foto: Guàrdia Urbana

del PSC assegura que l’acció 
“no és delicte”, però que en cap 
cas s’ha donat “cap instrucció” a 
la policia que “es manté neutral 
davant qualsevol assumpte de 
caire ideològic”. El govern tam-
bé afirma que en cap cas expe-
dientarà l’agent, com reclamen 
des d’ERC, Pdecat i Guanyem.
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La sessió muda es projectarà el diumenge 21 al Teatre Zorrilla

El festival Filmets acollirà el diumenge 21 
d’octubre ‘Pinocchio Elettronico’, l’espec-
tacle contemporani produït amb el suport 
del Consulat Generla d’Itàlia a Barcelo-
na i la Fondazione Cineteca Italiana. La 
‘performance’ sorgeix de la fusió de la 
projecció de la pel·lícula muda de 1911 
‘Pinocchio’ i l’acompanyament de músi-
ca electrònica interpretada en directe per 
Miclono, un grup format per tres músics.  
L’esdeveniment tindrà lloc al Teatre Zo-
rrilla a les sis de la tarda. ‘Pinocchio’ és 
una pel·lícula muda, en blanc i negre, de 
42 minuts i dirigida per Giulio Antamoro. 
Està basada en el llibre del mateix nom 
escrit per Carlo Collodi, on els protago-
nistes són Ferdiand Guillaume, que in-
terpreta el paper de Pinocchio; Natalino 
Guillaume a Lucignolo; Augusto Mastri-
pietri que fa de Geppeto, i Lea Giunchi el 
paper de fada.
 
Maig del 1968
D’altra banda, entre les novetats, la Ses-

Filmets estrenara la pel·lícula ‘Pinoccio Elettronico’ 
amb música electrònica en directe

sió Manifest serà dedicada al maig del 68 
francès, ja que aquesta passada prima-
vera es va celebrar el 50è aniversari. Per 
això, es projectaran tant curtmetratges 

de ficció com curts amb imatges reals 
gravades als carrers de París i que són 
uns documentals excepcionals. Són pe-
l·lícules que recullen la imatge i el so de 

la revolució, on explicaran el moviment 
d’estudiants i treballadors. La Sessió Ma-
nifest es podrà veure el dissabte 20 d’oc-
tubre, a les 19h, al mateix Zorrilla.
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L’entitat programa activitats entre el 6 i el 27 d’octubre

Amb motiu de la festivitat del Pilar, el Centre 
Aragonès de Badalona té programada diver-
ses activitats, com any rere any, per home-
natjar a la Mare de Déu del Pilar, patrona 
de la ciutat de Saragossa i de la Hispanitat. 
Per començar, aquest dissabte 6 d’octubre, 
a les 21 hores, se celebrarà el tradicional 
sopar de germanor, que arrencarà amb el 
pregó, a càrrec d’un representant de l’Aca-
demia de las Artes del Folklore y de la Jota 
de Aragón. Tot seguit, el pròxim divendres 
12 d’octubre, coinicidint amb la festa nacio-
nal,  l’església de Santa Maria acollirà a les 
10 del matí la missa baturra i l’ofrena d’ali-
ments solidaris. A la tarda, concretament a 
les 18h, es competirà a la seu de l’entitat 
el ‘Guiñote Rápido’ i els jocs tradicionals, 
que anirà acompanyat d’uns postres ara-
gonesos, préssec amb vi. D’aquí, els actes 
passaran al Teatre Principal, on el dissabte 
20 d’octubre, a les1 9h, es podrà gaudir del 
festival de jotes; mentre que el dia 21, a les 
14h, es degustarà d’una caldereta de xai i 

Les festes del Pilar arriben a Badalona 
amb el Centre Aragonès

del concurs de postres al Centre Aragonès 
de Badalona. Finalment, el dissabte 27 
d’octubre, a partir de les sis de la tarda, hi 
haurà xocolatada i  jocs amb la companyia 

Arriba el primer concert de temporada de Gos-
pel Sentits, i serà el dissabte 6 d’octubre, a 
les vuit del vespre, a l’escola Salvador Espriu. 
Un concert més que consolidat, que organit-
za l’Associació de Veïns de la Morera, amb la 
col·laboració de l’AMPA del centre educatiu i 
emmarcat en les activitats culturals del barri. 
L’entrada té un preu de 3 euros per als socis 
de l’entitat veïnal i 5 euros per qui no sigui 
encara soci o sòcia. Gospel Sentits va néixer 
l’ant 2002 a l’entorn de l’Esplai Aspirantat Sant 
Josep, on un grup de joves va participar en un 
concert de Gospel Sant Ferran. Actualment el 
grup està format per una setantena de cantaires 
amateurs, dirigits per Julià Monje i acompan-
yats pel pianista Francesc d’Assís Pagés, que 
entre tots intentaran omplir de llum i de colors 
l’escenari amb veu de gospel.
 

Concert 
de gospel 
a la Morera

de l’Associació de Veïns de Bufalà. Entre 
altres activitats, també està previst celebrar 
una jornada d’intercanvi amb el Centre Ara-
gonès de Sarrià i un taller de  patxaran.
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El Centre Cultural El Carme recorda 
la imatge de l’artista Jordi Cuyàs
Una exposició que recull obres d’alumnes, professors i companys

Jordi Cuyàs, artista de Mataró / Aj. Mataró

comportar la dimissió del llavors alcalde 
de la ciutat, Jaume Martí i Cabot.
Per aquest motiu i dins del programa de 
memòria històrica, el Museu de Badalona 
publica una obra singular que combina 
història i il·lustració, i que commemora 
el centenari de la vaga.
La presentació del llibre va tenir lloc el 
passat 26 de setembre, a càrrec de l’histo-
riador badaloní Jordi Albadalejo i l’autor 
dels dibuixos que il·lustra la publicació, 
Toni Benages. L’acte de  ‘La càrrega. Els 
fets de Badalona del 26 d’agost de 1918’ 
també va comptar també de l’escriptor 
Julià de Jòdar, autor del pròleg.

El passat mes d’agost va fer cent anys 
de la mort  de quatre treballadors de la 
fàbrica química Cros de Badalona a la 
plaça de la Vila durant una càrrega de 
la Guàrdia Civil. Els treballadors, que 
feien dos mesos de vaga, demanaven 
un augment salarial i la reducció fins a 
vuit hores diàries de la jornada laboral. 
Però la nit del 26 d’agost del 1918, els 
treballadors es van concentrar a la ma-
teixa plaça, coincidint amb la celebració 
d’un Ple municipal. La Guàrdia Civil va 
acabar dissolent la concentració amb una 
cinquantena de ferits, entre els quals, 
quatre obrers morts. Aquesta tragèdia va 

El Museu presenta 
un llibre sobre els fets 
del 26-A

El pròxim dimarts, 9 d’octubre, a les 7 de 
la tarda,  la Sala Josep Uclés del Centre 
Cultural El Carme acollirà la inauguració 
de la nova exposició, després que el pas-
sat 23 de setembre es clausurés la mos-

tra anterior ‘Victoria de los Angeles. La 
veu que sorgí de la Universitat’.
La nova exposició, que porta el lema 
‘Herència. Homenatge a Jordi Cuyàs’, és 
un recull d’obres realitzades per alum-
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nes, exalumnes, professors i companys 
de feina, que pretenen realitzar un retrat 
personal i un homenatge,  sense restric-
cions de tècnica, temàtica ni suport, a la 
figura de Jordi Cuyàs.
La mostra està organitzada per l’Escola 
d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo 
i comissariada per Irene Figueres de Toro 
i Carla Flores Terol.
 
Jordi Cuyàs
Nascut l’any 1957 i mort recentment en 

2017, Jordi Cuyàs va ser un artista amb 
obra en camps tan diversos com el di-
buix, l’escultura, el vídeo, l’animació, 
l’art públic, les arts escèniques i el net 
art. També va desenvolupar una extensa 
trajectòria com a professor a l’Escola 
d’Art i Superior de Disseny Pau Garga-
llo de Badalona. ‘Herència. Homenatge a 
Jordi Cuyàs’, es podrà visitar fins al 28 
d’octubre, de dimarts a divendres de 16 
a 20.30h, dissabtes d’11 a 14 i de 16  a 
20.30h, i festius d’11 a 14h.
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SUPERMANAGER

1- Renfroe, McCalebb, Bassas.
2- Vitali, Dakota, Claver, Barreiro.
3- Shengeila, Poirier, Tomic,
     Lalanne.

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 Jornada 1 
1º  new skul diegoppp14 ()  159,00
2º hdlt2 pakosito1972 (Sabadell)  155,60
3º  Jornada 2... RRRRRR (Barcelona)  154,20
...............................................................................................................
9º  DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  139,80

Lliga (general)
1º new skul  diegoppp14 ()  159,00
2º  hdlt2  pakosito1972 (Sabadell)  155,60
3º  Jornada 2...  RRRRRR (Barcelona)  154,20
...............................................................................................................
9º  DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  139,80

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
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Anem tard
El passat mes de febrer, un grup de recerca 
nord-americà va publicar el prototip d’una 
app on els entrenadors tracen una jugada 
en una pissarra digitalitzada, i el sistema 
proposa una de similar donades les carac-
terístiques del contrincant. 8 mesos més 
tard, la Penya no va poder disputar un partit 
oficial per problemes amb els rellotges; tot 
plegat, una paradoxa. Els autors d’aquesta 
recerca van poder realitzar els deguts expe-
riments donada l’excel·lència tecnològica de 
la qual disposa l’NBA: els sistemes de cà-

meres instal·lats als pavellons segueixen al 
detall els moviments dels jugadors. L’ACB 
s’està intentant adaptar a aquesta realitat, i 
permetre als entrenadors revisar una acció 
durant el partit és un encert. Ara bé, no es 
pot pretendre introduir canvis sense estar 
preparat, i caldria demanar uns mínims per-
què no es repeteixi el que va succeir a Lugo. 
Els problemes a les taules d’anotació són 
una constant, i de res serviran els estudis 
sobre big data si sobre la pista es fa servir la 
mateixa tecnologia que ara fa 10 anys.

Adrià Arbués
Doctorant (UPF) en Intel·ligència Artificial aplicada al Bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET
LA PRÈVIA 2a Jornada ACB.  Pavelló Olímpic, divendres 5 d’octubre a les 20.45h

Nit d’estrena a l’Olímpic

SHAWN DAWSON

NICO LAPROVITTOLA

DAKOTA MATHIAS

MARKO TODOROVIC CONOR MORGAN

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

MORABANC ANDORRA 
Entrenador: Ibon Navarro

DAVID JELINEK

ANDREW ALBICY

MICHELE VITALI

MOUSSA DIAGNE R. UPSHAW

Dakota Mathias, a les semifinals de la Lliga Catalana. / David Grau - CJB

Debut a la lliga del Divina Joventut, que 
per fi jugarà a l’Olímpic després de disputar 
tota la pretemporada lluny de casa. L’afi-
ció badalonina podrà gaudir finalment del 
nou projecte verd-i-negre, en un partit que, 
a més, suposarà l’estrena de l’equip en la 
competició. L’estrena estava previst per al 
diumenge passat a Lugo, però l’avaria en el 
sistema del rellotge de possessió ho va im-
pedir, obligant a suspendre el matx. Els de 

Carles Duran tornen a l’Olímpic amb ganes 
de seguir enamorant amb el seu joc, tal i 
com van fer en el màgic final de temporada 
del curs passat. A la fase de preparació, tot 
i els maldecaps per les lesions, la Penya ha 
generat il·lusió i ara cal ratificar-ho en l’inici 
de la competició oficial. El preparador verd-
i-negre podrà comptar amb tots els efectius, 
excepte el jove Arturs Zagars, que segueix 
de baixa per un problema al peu, i el nou fitxatge, Luke Harangody, que tot just arri-

ba avui divendres a Badalona i encara no 
debutarà. Joel Parra i Terrence Bieshaar es-
taran a la convocatòria. 
El Morabanc Andorra ha començat fort el 
curs sota les ordres d’Ibon Navarro, que 
ha agafat el relleu de Joan Peñarroya a la 
banqueta. Els andorrans només han perdut 
un dels set partits de preparació que han ju-
gat. Van proclamar-se campions de la Lliga 
Catalana, eliminant precisament la Penya 
en semifinals (83-75) i tombant després el 
Barça en la final (94-76), i han encetat l’ACB 
amb una victòria, 78-76 contra l’UCAM 

Múrcia. Venen, però, de caure en el debut 
a l’Eurocup a la pista del Galatasaray turc 
(84-73). 
El Morabanc manté part del bloc del curs 
passat, amb homes importants com el base 
Andrew Albicy, dos vells coneguts com 
Jelinek i Shurna, l’aler David Walker o el 
pivot Moussa Diagne. Entre les novetats, hi 
ha l’escorta italià Michele Vitali, que ha bri-
llat en la pretemporada, els bases Rafa Luz 
i Dylan Ennis, l’aler-pivot Reggie Upshaw i 
el pivot Shayne Whittington. David Walker 
serà baixa avui a l’Olímpic per un esquinç 
al turmell.

Propera jornada

 San Pablo Burgos - Tecnyconta S.
 Iberostar Tenerife -  Monbus Obradoiro
 Movistar Est.  -  Montakit Fuenla
 BAXI Manresa  -  Divina Joventut
  Kirolbet Baskonia -  Delteco GBC 
 Herbalife G. Canària -  Cafés C. Breogán
 UCAM Múrcia  - València Basket   
 Barça Lassa  - Morabanc Andorra  
 Real Madrid - Unicaja 

Sense treva, diumenge 
visita al Nou Congost 
contra el BAXI Manresa
El calendari no fa concessions en aquest inici 
de lliga i la Penya tornarà a jugar aquest diu-
menge a la pista del BAXI Manresa (12.30h). 
El derbi entre badalonins i manresans torna 
després del parèntesi d’un any dels del Bages 
a la LEB Or. L’últim duel ACB va produir-se el 
7 de maig del 2017 a Badalona, mentre que 
el darrer enfrontament al Nou Congost va 
tenir lloc l’octubre del 2016 amb triomf verd-
i-negre per quatre punts (81-85).  

Luke Harangody, el relleu 
de Quincy Miller per 
completar el joc interior

Luke Harangody. / Eurocup

La Penya ha hagut de tancar definitivament 
la plantilla a última hora. Finalment el club 
va prendre la decisió de “tallar” Quincy 
Miller, després de confirmar-se que la re-
cuperació del jugador nord-americà anava 
per llarg. Això va obligar a activar el pla 
B, que es va confirmar dimarts passat amb 
l’anunci del fitxatge de l’aler-pivot Luke 
Harangody (2m03, 30 anys). El nou juga-
dor verd-i-negre, amb experiència a l’NBA, 
l’Eurolliga i l’ACB, arriba procedent del Ra-
tiopharm Ulm de la lliga alemanya, on va 
jugar el curs passat (8,5 punts i 5,5 rebots 
per partit), i signa per una temporada, fins 
al 30 de juny. 
Luke Harangody, format a la Universitat 
de Notre Dame, va començar la seva ca-
rrera professional a l’NBA amb els Boston 
Celtics, l’equip que el va seleccionar al 
draft del 2010. També va formar part dels 
Cleveland Cavaliers i més tard va anar a 
la D-League, on va jugar amb els Canton 
Charge i els Fort Wayne Mad Ants. El 2013 
va encetar l’aventura al bàsquet europeu i 
va fitxar per l’Unics Kazan rus, abans d’ate-

rrar a la Lliga ACB, on va defensar la sa-
marreta del València Basket durant un any. 
Va ser la temporada 2014/15 i allà va coin-
cidir amb Carles Duran. Posteriorment va 
fitxar pel Darussafaka d’Istambul, equip on 
va jugar durant dues temporades (2015-
17). Harangody destaca pel seu canell 
però també per la seva intensitat i energia 
dins la pintura, ajudant molt en el rebot. 
Amb 30 anys, serà el veterà de la plantilla, 
junt amb Laprovittola (28). 
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Nico Laprovittola. / David Grau - CJB

“Des que vaig arribar a Badalona m’he sentit molt 
valorat i tothom m’ha fet sentir molt bé”

“Vull que l’equip jugui 
bé a bàsquet; al final 
del curs passat, més 
enllà dels resultats, 
l’equip va jugar 
molt bé i crec que 
la gent ho va valorar 
moltíssim”

Va aterrar a Badalona a la segona meitat del 
curs i es va erigir en el nou ídol de l’afició 
verd-i-negra, liderant la salvació d’un equip 
que semblava condemnat al descens.  Nico 
Laprovittola seguirà un any més a l’Olímpic 
per comandar una Penya que, com va fer en 
el tram final de la temporada passada, vol 
seguir enamorant amb el seu joc per deixar 
enrere les angúnies i mirar cap amunt en la 
classificació.

- Arrenca la lliga, encara que amb 
una setmana de retard. Com hi arriba 
l’equip? 
- Hem tingut moltes lesions en la pretem-
porada i en alguns partits no hi hem pogut 
ser tots, però hem aconseguit bons resultats, 
com en l’últim partit de preparació a Valèn-
cia. Hem incorporat molt bé tots els nous 
jugadors que han vingut i la feina dels més 
joves, com en Joel, en Neno, en Terrence o 
en Zagars, ha estat molt bona. Ens han aju-
dat moltíssim. 

- L’equip il·lusiona, però l’objectiu és 
assegurar com més aviat la permanèn-
cia i no patir, no? 
- Evidentment aspirem a estar molt millor 
que l’any passat i la veritat és que crec que te-
nim equip per fer-ho. Però també hem d’anar 
partit a partit. L’esprint final de l’any passat 
ens va donar molta confiança, però sabem 
que cal anar poc a poc, que la lliga és molt 
llarga, i intentar que els moments dolents no 
s’allarguin com va passar l’any passat, per-
què aleshores és quan comences a patir i a 
mirar cap a baix de la classificació. El més 
important és competir de tu a tu en tots els 
partits i disfrutar de l’oportunitat que tenim.

- Com veu els nous fitxatges?
-Estan posant molt d’esforç i compromís per 
entrar en l’equip i ajudar-nos a créixer. Han 

de ser jugadors importants per a nosaltres 
i hem d’intentar que se sentin còmodes. A 
més, són jugadors que també venen a inten-
tar destacar en la lliga ACB, la millor d’Euro-

pa. Tenim alguns jugadors amb característi-
ques diferents dels que teníem l’any passat i 
crec que ens donaran molt.

- Quan va acabar el curs semblava 
complicada la seva continuïtat, però 
finalment va decidir quedar-se. Què el 
va fer decidir?
-Des que vaig arribar aquí m’he sentit molt 
valorat i tothom m’ha fet sentir molt bé. 
Quan un jugador se sent valorat és molt im-
portant. També que hi fos en Carles ha pesat 
en la meva decisió... Van ser tot un conjunt 
de coses les que van fer que em quedés a 
Badalona. 

- Els seus números al final de curs van 
ser espectaculars. Va deixar el lllistó 
molt alt. 
- Vinc amb molta ganes i amb molta il·lusió 

de seguir fent-ho bé, però sobretot  vull que 
l’equip jugui bé a bàsquet. Després ja veurem 
els números de cadascú, però el més impor-
tant és que l’equip destaqui per davant de les 
individualitats. I penso que això és el que va 
ser més important al final de la temporada 
passada. Més enllà dels resultats, l’equip ju-
gava bé, passava la pilota, defensava...i crec 
que la gent  ho va valorar moltíssim. 

- Es va ficar l’afició de l’Olímpic a la 
butxaca.
- Era una situació molt delicada i més per a 
una afició que coneix el joc i que té tanta tra-
dició de bàsquet. Era important que jugués-
sim bé i que l’equip fes que la gent tornés a 
l’Olímpic. Quan vaig arribar no hi havia gaire 
gent i vam acabar amb el pavelló gairebé 
ple.  I això és el que volem per aquesta nova 
temporada.

Nico Laprovittola serà un cop més el líder d’un Divina Joventut que vol mirar cap amuntEl matx de la primera jornada entre el Ca-
fés Candelas Breogán i el Divina Joventut, 
que es va haver de suspendre per l’avaria 
del marcador i el rellotge de possessió, es 
jugarà finalment el dimecres 24 d’octubre a 
2/4 de 9 del vespre. Així ho ha decidit el 
jutge únic de competició aquesta setmana. 
El conjunt gallec haurà de fer-se càrrec de 
les despeses de l’arbitratge i també del nou 
desplaçament del conjunt verd-i-negre. 
D’aquesta manera, entre el 21 i el 28 d’octu-
bre, la Penya haurà d’afrontar tres partits en 
una setmana. A casa contra el Delteco GBC 
(diumenge 21), a Lugo contra el Breogán 
(dimecres 24) i al Palau Blaugrana contra el 
Barça (diumenge 28).  

El Breogán-Penya, 
el dimecres 24 
d’octubre

el Real Madrid i la Penya, sent capità del mí-
tic Joventut que va conquerir la primera lliga 
la temporada 1966-67. En total, va guanyar 
4 lligues (les altres tres amb el Madrid) i 5 
Copes d’Espanya (4 amb els blancs i una 
amb la Penya), a més de molts altres títols. 
No va deixar mai d’estar vinculat al bàsquet 
i al món de l’esport, i també va ser regidor 
d’Esports de la nostra ciutat, president de 
l’Associació Catalana d’Entrenadors de Bàs-
quet, vicepresident de la Federació Catalana 
de Bàsquet i vicepresident i Patró d’Honor 
de la Fundació del Bàsquet Català. Descansi 
en pau. 

El món del bàsquet està de dol. Aquest 
dijous, als 80 anys d’edat, ens va deixar el 
badaloní Josep Lluís Cortés, una autèntica 
llegenda de l’esport de la cistella. Exjugador 
internacional, va vestir 116 cops la sama-
rreta de la selecció i posteriorment, durant 
dues dècades, va ser l’ajudant del seleccio-
nador Antonio Díaz Miguel, en una etapa on 
va conquerir l’històrica medalla de plata als 
Jocs Olímpics del 1984 a Los Angeles i tres 
metalls més als europeus (dues plates i un 
bronze). També va ser tècnic de la Penya, el 
Círcol i l’Espanyol, i com a jugador va militar 
al Círcol Catòlic, l’Orillo Verde de Sabadell, 

Exjugador del Círcol, l’Orillo Verde, la Penya i el Madrid, va ser durant dues 
dècades l’ajudant d’Antonio Díaz Miguel a la selecció espanyola

El bàsquet perd un dels seus mites, 
l’històric Josep Lluís Cortés

Josep Lluís Cortés. / Penya.com

El Prat guanya la quarta 
Lliga Catalana consecutiva

Els campions. / Foto: M.A. Chazo - FCBQ

Quart títol consecutiu del Prat a la Lliga Ca-
talana LEB Or i primer de la nova etapa del 
conjunt “Pota Blava”, vinculat de nou a la 
Penya i amb Dani Miret a la banqueta. Tot 
i les absències de jugadors claus com Ar-
turs Zagars, lesionat, i Joel Parra i Terrence 
Bieshaar, que eren amb el Divina Joventut  
a Lugo, el Prat va aconseguir tombar en la 
final  el Barça B per 12 punts de marge (92-

80). Marc Rubin de Celis, amb 19 punts 
i 27 de valoració, va ser escollit MVP del 
matx, molt ben acompanyat per Manel Sig-
nes (11 punts i 20 de valoració) i Gerbert 
Martí (13 punts). Tot i començar perdent 
(17-24 en el primer quart), els pratencs 
van reaccionar abans del descans (46-43) 
i van   sentenciar el matx al seu favor en 
la represa. 
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LA PRÈVIA 7a Jornada. Municipal d’Olot. Diumenge 7 d’octubre, 17 hores (Esport 3).

Cap a La Garrotxa en bon moment

UE OLOT CF BADALONA
POSICIÓ 12è

3 Partits a casa G 0  E 2  P 1
Gols a casa Marcats 3 Rebuts 6

Entrenador Raúl Garrido.

POSICIÓ 8è
3 Partits a fora G 1  E 2  P 0

Gols a fora Marcats 5  Rebuts 3
Entrenador Ramon Calderé.

La visita d’aquest diumenge, a les 17 hores, 
al Municipal d’Olot arriba en un moment 
inesperadament dolç per al CF Badalona. I 
és que la mala maror que hi havia fa només 
dues setmanes al voltant de l’equip escapu-
lat, és ara una bassa d’oli. Dues victòries 
consecutives, davant els filials del Llevant 
i el València, han esborrat els dubtes que 
havien sembrat tres empats i una derrota en 
les quatre primeres jornades. Ara, el conjunt 
de Ramon Maria Calderé ocupa una còmo-
da vuitena posició, ben lluny de la dinovena 
de fa quinze dies, i la zona de promoció i 
descens li queda a cinc punts. Ningú no ho 
hauria dit en la mitja part del partit contra 
l’Atlètic Llevant a l’Estadi, quan el marcador 
assenyalava un inquietant 0-1 que no feia 
presagiar res de bo. L’equip, però, va saber 
reaccionar i, amb dos gols de Chacopino, 
va capgirar el resultat. Sis dies després, a 
Paterna, gràcies a l’encert de Natalio, Ma-
gallán i Agudo, el Badalona va signar una 

brillant victòria contra el Mestalla que, defi-
nitivament, ha retornat el somriure a l’afició 
escapulada.
“Estem creixent en bona direcció. Es va 
veure en la segona part contra l’Atlètic Lle-
vant i dissabte passat, a València. En els 
dos partits els canvis tàctics han funcio-
nat. De vegades, les decisions de l’entre-
nador no són encertades, però en aquests 
dos casos sí”, comentava aquesta setmana 
Ramon Calderé al Diari de Badalona. El 
tècnic, que continua demanant “confiança” 
per al seu projecte, tornarà diumenge a 
Olot, on fa un any i uns mesos va culminar 
l’enèsim ascens de la seva carrera. “Conec 
bé l’equip i a molts dels jugadors, com 
és lògic. També conec, i respecto molt, el 
seu entrenador, Raúl Garrido. Estan molt 
ben treballats. No sé si sortiran amb tres 
centrals o amb línia de quatre al darrere”, 
explicava el de Vila-rodona. Calderé no 
podrà comptar amb un dels puntals del 

Foto: Eloy Molina.
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VALÈNCIA B   -   BADALONA

València B: Cristian Rivero, Carlos Badal, Álex Cen-
telles (Pablo Jiménez, 81’), Fernando Román, Hugo 
Guillamón, Miki Muñoz, Álex Blanco, Uros Racic 
(Marco Valero, 86’), Fran Navarro, Miguel Merentiel 
(Jordi Escobar, 68’) i Kangin Lee.

Badalona: Perales, Albarrán, Dani Hernández, Ro-
busté, Estellés, Carbó, Agudo (Moha, 78’), Nana, Na-
talio, Santi (Aly, 87’) i Giva (Robert Simón, 74’).

Gols: 1-0, Miguel Merentiel (14’); 1-1, Iván Agudo 
(35’); 1-2, Natalio (43’); 1-3, Santi Magallán (67’); 1-4, 
Natalio (90’); 2-4, Fran Navarro (92’).

Àrbitre: Sánchez López, del comitè murcià. T.G.: Dani 
Hernández, Albarrán, Marc Carbo, Iván Agudo i Robert 
Simón, del Badalona; i Álex Centelles, Hugo Guilla-
món i Miki Muñoz del Mestalla.Lluís, Moyano, Ro-
busté, Escudero, Martí Soler, Pau Salvans i Boniquet.

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com C.E. SEAGULL

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

El racó de’n Saisóseu equip, Miquel Robusté, titular en les 
sis jornades de lliga, que va veure la cin-
quena targeta groga de la temporada con-
tra el València B. “És un exemple, tan si 
juga com si no juga, i està en un moment 
impressionant. Però a Olot no podrà jugar 
i en el seu lloc sortirà un altre futbolista 
de màximes garanties com és Moyano”, 
revelava el tècnic.

Calderé i els seus tornen a Olot
La temporada 2016-17, amb l’entrenador del Badalona, 
l’equip garrotxí va pujar a segona B

La comunió que hi va haver entre Ramon 
Maria Calderé i l’afició de l’Olot fa dues 
temporades, quan va encapçalar el pro-
jecte que va retornar l’equip garrotxí a 
segona B, es pot comparar amb el que va 
succeir fa 14 anys entre el tècnic i l’afició 
escapulada, quan el Badalona va acon-
seguir un lloc en la categoria de bronze 
amb ell a la banqueta. “A Olot m’estimen 
molt. Van reconèixer la feina que vam fer 
amb el Marc Cabestany i el Jaume Cros. 
L’equip va començar com hem començat 
aquesta temporada a Badalona, sense 
que els resultats ens acompanyessin, 
però vam tenir la confiança que ens feia 
falta”, explica Calderé a aquest diari. El 
de Vila-rodona tornarà a seure aquest 
diumenge a la banqueta després de com-
plir dos partits de sanció per l’expulsió al 
Municipal de Cornellà.
A la capital de La Garrotxa va ser on Cal-
deré va viure la primera experiència amb 
Marc Cabestany com a segon. La química 

entre tots dos va ser tan bona que, quan 
negociava la seva incorporació al Badalo-
na aquest estiu, va posar com a condició 
sine qua non que Cabestany l’acom-
panyés. “És quelcom més que un segon. 
M’ajuda amb la preparació psicològica 
del grup i també personalment, és el meu 
coach. Serà un gran entrenador, no en 
tinc cap dubte”, repeteix el tècnic escapu-
lat cada cop que té l’oportunitat de fer-ho. 
Cabestany, per la seva banda, confirma a 
aquest diari l’idil·li que va viure, al costat 
de Calderé, amb la gent de l’Olot. “És un 
lloc molt especial. Gaudeixen del futbol 
d’una manera molt intensa, jo em vaig 
sentir molt identificat amb el tarannà de 
la gent d’allà. Hi va ajudar, per descomp-
tat, que ens sortís un any rodó”. La tem-
porada 2016-17, l’Olot va ser campió del 
grup 5 de tercera divisió, amb 80 punts, 
73 gols a favor i 38 en contra, i va pujar 
després de superar l’Sporting B en l’eli-
minatòria de campions.Calderé i Cabestany en la seva etapa a Olot / L’Esportiu
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Propera Jornada

 València B 2 - Badalona 4
 At. Llevant 1 - Lleida 1
 Barcelona B 2 -  Olot 1
 Vila-real B 4 -  Sabadell 1
 Espanyol B 2 -  Ejea 0
 At. Balears 2 -  Conquense 1
 Ebro 0 - Alcoià 0
 Teruel 0   -  Castelló 0
 Ontinyent 0    -  Peralada 0
 Cornellà 0 -  Hércules 2

  Equip PTS GF GC

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

Classificació

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

Resultats 6a Jornada

Cal seguir remant

Trofeu Joan Saisó 
Al màxim golejador del  
CF Badalona en la lliga
• Amb 3 gols Natalio.
• Amb 2 gols Chacopino.
• Amb 1 gol Albarrán, Iván Agudo i 
Santi Magallán.

Després d’un començament amb mo-
viments estranys a la plantilla, el Ba-
dalona ha aconseguit estabilitzar-se i 
els resultats han arribat. Calderé de-
manava paciència i els fets li han do-
nat la raó: el triomf a la València n’és la 
prova. Però això acaba de començar i 
diumenge, a Olot, ens trobarem un 
equip que el nostre entrenador coneix 
molt bé i que ens esperarà amb mol-
tes ganes. Les sensacions són bones, 
però cal seguir remant, ningú no ens 
regalarà res.
Finalment, que Natalio acumuli tres 
gols em sembla una bona notícia que 
hauria de fer reflexionar els que no 
confiaven en ell.

Líder en solitari: el Seagull mana a Segona 
gràcies a una diana de Serna al temps afegit
12 punts de 12 possibles

Quina setmana està vivint Sara Serna. La 
davantera sabadellenca està deixant enre-
re un malson en forma de trencament de 
creuats i en dues jornades ha recuperat el 
somriure amb dos gols, la darrere diana 
providencial perquè el el Seagull s’em-
portés el tres punts de Pallejà i mantenir 
d’aquesta menra la primera posició. En 
solitari després de les ensopegades de Co-
llerense i Zaragoza, en forma d’empat. 
La primera part al Municipal del Llobre-
gat va tenir un clar domini visitant. Carla 
Morera, obria la llauna després d’una bona 
rematada de cap i el gol badaloní va afec-
tar al Pallejà. El Seagull ho va aprofitar per 
seguir creant clares ocasions de gol però 
sennse materialitzar-ne cap. 
A la segona part les locals van començar 
a fer el seu joc. Al minut 61, Abad posava 
l’empat al marcador aprofitant un servei de 
cantonada. I quan semblava que s’haurien 

de repartir els punts, el Seagull va crear 
un dos contra u en banda que va acabar 
amb una rematada de cap de Sara Serna 
al fons de la xarxa i el deliri a la banqueta 
badalonina. Tres punts molt treballats amb 
la protagonista que més premi mereixi 
anímicament. 12 punts de 12 possibles i 
defensa de la primera posició en solitari. 
El tècnic, badaloní Jordi Ferrón argumen-
tava amb el xiulet final que la clau del partit 
es va veure en els canvis que l’entrenador 
va fer: «El fons d’armari que tenim ens va 
donat la victòria. El fet de tenir una plantilla 
tant amplia i amb molt nivell ens dóna un 
plus. Les quatre jugadores que van entrar 
van estar molt bé». 
Aquest cap de setmana la lliga descan-
sa per la concentració de seleccions i no 
tornarem a tenir partit a l’Estadi fins al 14 
d’octubre, amb la visita de l’AEM a Bada-
lona. Foto: Xavi Garcia
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Una cursa solidària que durarà unes 30 hores

L’atleta badaloní David Neira impul-
sa un gran objectiu personal, una 
cursa de 200 quilòmetres pel terri-
tori badaloní durant 30 hores entre 
els dies 13 i 14 d’octubre per una 
bona causa, ajudar a Pol, un nen 
amb hiperglicinèmia no cetòsica. 
A la causa solidària s’hi pot apun-
tar tothom que ho desitgi, ja que 
s’ha obert les inscripcions a la 
botiga Ashi Running Badalona, al 
carrer Sant Joaquim, número 14, 

Corre 200Km per Badalona per ajudar a Pol, 
un nen amb una malaltia degenerativa

o bé el mateix dissabte, dia 13, 
davant del restaurant El Pescador, 
del passeig Marítim, concretament 
on sortirà la cursa, que oberta al 
públic tindrà un recorregut de 30 
quilòmetres pel litoral badaloní. 
A més, la iniciativa rep el suport 
d’una desena d’empreses .
Concretament, Pol és un nen de 
vuit anys que pateix hipergli-
cinèmia no cetòsica, una malaltia 
degenerativa minoritària, i sense 

Ruescas ascens i guanya tots els partits

El wide receiver nord-americà 
Brandon Ravenel, peça desta-
cada en els esquemes de l’equip 
dels Badalona Dracs, que va 
aconseguir per tercer any con-
secutiu el títol de la Lliga Nacio-
nal de Futbol Americà, tornarà a 
estar sota les ordres del coach 
badaloní Oscar Calatayud. Ra-
venel, jugador nascut a Sta-
fford, EUA, fa 23 anys amb 1,83 
d’alçada i 85 quilos de pes, va 
arribar la temporada passada a 
Badalona procedent dels Duke 
de la James Medison University. 
Pel seu pas per l’equip negre i 
plata va anotar 25 touchdowns 
i 1.500 iardes de recepció en 
la temporada 2017, tant de re-
tornador en els equips espe-

Retorna Brandon 
Ravenel als Badalona 
Dracs

cials. D’especial record queda 
el retorn per a touchdown que 
va aconseguir en la final de la 
LNFA, on els Badalona Dracs va 
assolir el seu novè títol. Foto: Antonio Álvarez

Foto: Badalona Dracs

Adrià Fernàndez s’enduu el primer 
Open Català de la temporada

El jugador del Club Tennis Taula Ba-
dalona, Adrià Fernàndez, s’ha procla-
mat campió de la 1a Fase de l’Open 
Catalunya disputada el passat cap de 
setmana a Reina Elisenda i Calella. 
Fernàndez, que ja partia com a cap 
de sèrie número 1, va fer valer la seva 
posició en el rànquing, derrotant a 
Matsuoka del Falcons (3 a 2), al seu 
excompany Prados, ara del Mataró (3 
a 1) i al jove Pons, també del Mata-
ró (3 a 2). També, grans resultats de 
Nolis, Bocanegra, Lloret i Pèlachs al 
sènior ‘A’, mentre que en categories 
inferiors, ascens de Ruescas al juve-
nil ‘B’, proclamant-se campió sense 
perdre cap partit. En femení, mal dia 
per a Bueno, sense cap victòria, això 
sí, al nivell ‘A’. D’altra banda, debut de 
Delgado i quinzena posició de Bachs.

gaires expectatives des que va 
néixer. Tot i això, ell mateix i la 
seva família no s’han rendit i van 
donar a conèixer aquest cas a 
través de l’esport, on el seu pare 
competeix en curses atlètiques, 
com triatlons, duatlons o mara-
tons,  portant el Pol en un cotxet 
amb el nom ‘Proyecto Pol’ a arreu 
de la geografia per donar visibili-
tat a aquesta malaltia, amb només 
amb cinc casos a tota Espanya.
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El Badalonès salva el debut badaloní a Copa; 
ensopegades d’Ademar i Círcol

‘Hat-trick’ de triomfs a Llefià; el YT cau 
a Fort-Pienc; empat al derbi Bufalà - Pere Gol B

El Joventut Femení s’emporta el derbi de Primera davant la Minguella

El Sistrells acumula sis punts en les dues primeres jornades

Foto: Arxiu

La primera jornada de Copa 
Catalunya s’ha tancat amb 
una única victòria i dues de-
rrotes. La Plana va viure la 
cara alegre i la cara negati-
va de l’esport. El Badalonès 
Fruits Secs Corbera de Xavi 
Riera van superar el Molins 
Bàsquet (71-58) i l’Ademar 
de Lluís García va ensopegar 
al mateix escenari davant el  
CB Ripollet en un marcador 
ajustat (82-86). Així mateix, 
el Círcol va perdre a Reus en 
un altre duel igualat (68-65).  

La Minguella va tancar amb 
millor regust la jornada inau-
gural de la temporada, amb 
un triomf a Sant Gervasi (73-
79). Les victòries a Segona 
augmenten fins a tres: Cultu-

ral (85-82 davant Argentona), 
Badalonès B (56-50 contra 
Arenys Bàsquet B) I Círcol 
Catòlic B a La Garriga (51-
68). Sant Andreu Natzaret va 
caure a Mataró versus Boet 
en el seu retorn (75-70).  Bu-
falà i Llefià van guanyar els 
seus partits a Tercera. 

El Joventut manté el ritme
Casagemes va ser la seu del 
primer derbi badaloní a Pri-
mera Catalana. El Joventut 
Femení es va imposar amb 
un marcador de 49 a 61. 
Aquest triomf manté invicte 
l’equip de Toni Madrid amb 
dos de dos i la Minguella 
haurà d’esperar una jornada 
més per sumar la primera 
victòria. 

La Unificació Llefià segueix per la 
bona línia després de superar el 
Molletense per dos gols a un. El 
conjunt de Jordi Souto va haver 
de remuntar el matx en el segon 
temps. Jimmy va igualar el mar-
cador i Guti va capgirar ell partit 
en un servei de cantonada a les 
acaballes del partit. Amb aquests 
punts, l’equip blanc-i-vermell 
suma 10 punts i s’ala a les posi-
cions capdavanteres del grup 2 de 
Segona. 
Per la seva part, el Young Talent 
va caure a Fort-Pienc davant el 
Parc. El partit va arrencar favora-
ble, amb dianes de Ferrón i Cris-
tian. Abans de finalitzar el primer 
temps, però, els barcelonins van 
retallar diferències i en la segona 
meitat van culminar la remuntada 

i la desfeta de l’equip de Ricardo 
Parra. 
A Tercera Catalana, el Pere Gol va 
sumar un punt a Mataró davant 
el Cerdanyola (1-1), i el Lloreda 
va caure per la mínima a Arenys 
de Mar (2-1) Tot i això, ambdós 
conjunts es mantenen fora de la 
zona de perill en una taula molt 
igualada. 
Finalment, a Quarta Catalana vam 
viure un derbi molt igualat a Bu-
falà entre la UE i el filial del Pere 
Gol (3-3). Edgar i  Cervantes (2) 
van ser els golejadors locals, i 
Gonzalo, David i Damià, per part 
visitant. El Sistrells va superar el 
GP3 a Cabanyes i segueix a la part 
alta de la classificació, i l’Àguila 
va caure al mateix escenari davant 
el filial de la Montañesa (0-5). 

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comBÀSQUET COMARCAL
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Horòscop

 Àries (21/3 al 20/4)
El sector econòmic reclama una nova manera de gestio-
nar-lo. Una visió ampliada i actualitzada de les finances 
t’ajudarà a treure més partit dels teus recursos.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
La paraula del moment és: paciència. Per assolir objec-
tius que donaves per fets, hauràs d’esperar circumstàn-
cies idònies. Mentrestant, segueix cultivant els talents.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Pot ser que hagis gastat una mica més del compte i ara 
t’has d’estrènyer el cinturó. Necessites comunicar els 
teus afectes. Gaudeixes de noves activitats lúdiques.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
No permetis que algunes persones minvin la teva estima 
amb la seva actitud negativa. Cap la possibilitat que tu 
siguis el teu pitjor enemic. Reflexiona-hi.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Més sensible del que potser és habitual, prioritzes el teu 
sentir i prefereixes deixar-te portar. Si hi ha assumptes 
familiars pendents, pots ser-ne la veu cantant.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Obligacions del sector laboral que t’inclinen a moure’t. 
Però també necessites remuntar l’energia i cuidar-te una 
mica més i això frenarà una mica l’activitat.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
El teu magnetisme és important però no abusis d’aquest 
poder, usa’l de manera responsable. Si sents que la fa-
mília t’encadena, potser cal posar límits i ser franc.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Si repeteixes alguns esquemes mentals antics, pots to-
par amb un mur de nou. Precisament la situació que 
vius és per aprendre a fer les coses d’una altra manera.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Mostres un interès en noves tecnologies que no passa 
desapercebut. Mòbils, ordinadors, reproductors musi-
cals..., etc., poden veure’s sotmesos a revisió o reno-
vació.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Idees noves, noves maneres d’obtenir ingressos i t’enfo-
ques en el jovent, perquè intueixes que és un camp inte-
ressant pels teus interessos. Augment de l’exercici físic.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Si t’enfrontes a algun repte laboral, posaràs a prova la 
paciència i n’extrauràs un bon aprenentatge. En l’àrea de 
la salut, pots rebre l’ajuda d’un familiar.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Estàs receptiu al millor de l’existència. Sobretot si ets 
una persona que ja ha passat per unes quantes tempes-
tes vitals i has après a valorar el més important.

Sudoku
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