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El centre de 
Badalona Capaç 
més a prop
La visita del conseller de Territori i 
Sostenibilitat Damià Calvet desencalla 
temes importants per la ciutat 
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La visita del conseller Calvet desencallarà, entre 
d’altres, el projecte de Badalona Capaç
El conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat Damià Calvet ha visitat la Casa 
de la Vila, signant primer en el llibre d’honor 
de l’Ajuntament de Badalona on s’ha trobat 
amb alguns regidors, i mantenint posterior-
ment una reunió de treball amb el govern 
municipal.
En aquesta reunió s’han tractat temes d’im-
portància com els laterals de l’autopista 
C-31 i la futura ubicació definitiva del local 
destinat a la Fundació Badalona Capaç.
Sobre la primera qüestió, s’ha acordat la 
creació d’una comissió bilateral en la qual es 
tractarà la reducció de l’impacte de l’autopis-
ta en el seu pas per Badalona, així com l’ela-
boració d’un Pla Director Urbanístic (PDU)
Membres d’ambdues institucions s’han tras-
lladat posteriorment al barri de Pomar, lloc 
on es construirà la futura seu de Badalona 
Capaç. Tant l’alcalde Àlex Pastor com el 
conseller Calvet han anunciat que al proper 
Ple del mes d’octubre es portarà l’aprovació 

del conveni, que ha de donar llum verda a 
aquesta construcció.
Al marge d’aquests temes cabdals, el conse-
ller Calvet també s’ha compromès amb al-
tres infraestructures importants per la ciutat; 
el perllongament del tramvia fins al Port de 
Badalona, amb la licitació del seu estudi, el 
perllongament del metro fins al centre, Mon-
tigalà i Sant Crist en primera fase; Lloreda, 
Pompeu Fabra i estació de tren en segona 
instància. El trasllat del col·lector de Llevant, 
gràcies al finançament de l’Agència Catalana 
de l’Aigua que encarregarà l’estudi a l’AMB, 
o la cessió dels locals situats al metro de 
Llefià per tal que les entitats del barri puguin 
fer ús, són altres dels temes que s’han tractat 
en aquesta trobada.
L’alcalde Àlex Pastor ha mostrat la seva sa-
tisfacció pel resultat de la visita del conse-
ller, agraint també la implicació del badaloní 
Ferran Falcó al capdavant de la Secretaria 
General.

Inaugurat l’Institut de Recerca 
contra la Leucèmia a Can Ruti

El passat divendres es va inaugurar el 
nou Institut de Recerca contra la Leu-
cèmia - Fundació Josep Carreras a Can 
Ruti. Amb mes de 10.000m2 aquest 
centre es converteix en el mes d’Euro-
pa, sent el tercer a Catalunya després 
de L’Hospital Clínic i Sant Pau. L’acte va 
comptar amb l’assistència del President 
de la Generalitat Quim Torra, l’alcalde 
de Badalona Àlex Pastor, i el mateix 
tenor Josep Carreras, a més d’altres 
personalitats de la ciutat. L’alcalde va 
destacar l’orgull de disposar d’un cen-
tre d’aquestes característiques a Bada-
lona, amb el prestigi que comporta per 
la ciutat.

Reunió entre Ajuntament i Generalitat

PRECINTEN UN PROSTÍBUL 
DEL BARRI D’ARTIGUES

La Guàrdia Urbana, conjuntament amb 
tècnics municipals, van procedir al pre-
cinte d’una activitat de naturalesa sexual 
al barri d’Artigues, per no disposar del 
títol habilitant que empari el seu fun-
cionament, segons va informar el cos 
policial. El local precintat està localitzat 
al número 14 del carrer Balmes i havia 
causat nombroses queixes veïnals.
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Marina de Badalona aprova 
la licitació de l’hotel del Port

Albiol comença la cursa 
electoral amb un vídeo 
sobre ocupes

El Consell d’Administració de Marina 
Badalona ha aprovat la licitació de 
les obres corresponents a la cons-
trucció i la gestió de l’hotel del Port 
de Badalona, al grup CAT-Tourism 
Busness Builders, en un contracte 
rubricat el passat dimecres 3 d’oc-
tubre. D’aquesta manera, el projecte 
serà una realitat a finals del 2020.
Aquest procés de licitació es va ini-
ciar a finals del 2016, atorgant-lo en 
primera instància al grup Melià Ho-
tels. Finalment, serà el grup Sallès 
Hotels qui gestionar la instal·lació. 
Aquest grup hoteler és propieta-
ri d’un total de vuit establiments 
de quatre i cinc estrelles, els quals 
cuiden especialment els detalls i la 
gastronomia i s’especialitzen en we-
llness. Durant les pròximes setmanes 
es farà un acte oficial de presentació, 
en el que s’especificarà el calendari 
d’execució

El candidat del PP a l’alcaldia de Bada-
lona, Xavier Garcia Albiol, torna a posar 
el focus en els problemes de convivèn-
cia per intentar “recuperar” l’alcaldia el 
2019. Aquest dimarts al vespre, Albiol 
ha difós el seu primer vídeo de cam-
panya, en el que apareix en el llindar 
de la porta d’un pis del barri de la Salut 
enfrontant-se a uns ocupes, que en cap 
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Zona del futur canal del Port

Captura de video.

Dilluns a la tarda moltes persones de 
Badalona, i voltants, van veure com del 
núvol que hi havia sobre el mar i que 
estava donant un ruixat intens penjava 
una forma de tuba que tocava l’aigua. 
La imatge va córrer com la pólvora 
per les xarxes socials, també del TOT 
Badalona, amb imatges espectaculars. 
El fenomen es coneix com a mànega 
marina o simple- ment mànega, i es 
tracta d’un petit tornado sobre el mar.

UNA MÀNEGA MARINA 
SORPRÈN EL LITORAL DE 
BADALONA

Foto: Eric Castilla

moment apareixen a les imatges. “No 
es pot entrar als pisos saltant per patis 
i finestres”, els retreu. Albiol els demana 
que no hi hagi “cap soroll per molestar 
els veïns” i que respectin la “convivència 
normal” de la comunitat. També els ins-
ta a buscar una “alternativa” per deixar 
l’habitatge i avisa: “Si hi ha cap merder 
amb els veïns tindrem un problema”.
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S’inaugura una exposició de Llorenç Brunet 
sobre la 1a Guerra Mundial
Coincidint amb el centenari del final de la 
primera Guerra Mundial, el Museu de Ba-
dalona ha inaugurat aquest passat dimarts,9 
d’octubre, l’exposició ‘Dibuixos de Gue-
rra1914-1918. Llorenç Brunet’. Format a la 
Llotja, i becat després per estudiar a Aleman-
ya, el dibuixant i caricaturista badaloní Brunet 
va aconseguir un gran reconeixement gràcies 
als seus reportatges dels diferents conflictes 
bèl·lics que assolaren Europa a principis 
del segle XX, però també per la seva tasca 
d’il·lustrador i pels seus ex-libris, sobretot 
de personatges polítics. La mostra recull 47 
dibuixos originals que Brunet va dedicar a la 
Gran Guerra i que són el resultat d’haver estat 
espectador d’excepció, en la primera línia de 
batalla. El seu talent pel dibuix i la capacitat 
d’abstracció i d’anàlisi del que estava passant 
en l’àmbit internacional, converteixen la seva 

obra en crònica d’excepció d’un dels episo-
dis més importants de la història europea. La 
mostra es pot visitar fins l’11 de novembre, 
de dimarts a dissabte de 17 a 20 hores i els 
diumenges de 10 a 14 h. A més també es 
realitzarà un cicle de xerrades gratuïtes  en 
el mateix museu. La primera s’ha celebrat 
aquest dijous sobre la feminitat i la mascu-
linitat a la guerra, que dóna pas a ‘Per què 
Alemanya va perdre la Guerra en 1918?’, a 
càrrec de Pedro Fatjó, professor d’Història i 
Institucions Econòmiques de la UAB, el di-
jous 18 d’octubre a les 19h. Després, el 8 
de novembre, a les 19h, serà el torn de Joan 
Villarroya, catedràtic d’Història Contemporà-
nia de la UB, que tractarà sobre el final de la 
guerra i els tractats. I finalment, Marcel Riera, 
poeta i traductor, serà l’encarregat de parlar 
sobre els poetes britànics en aquesta etapa.Foto: Museu de Badalona

Filmets reunirà a més de 6.000 infants 
i joves de diferents escoles

A banda de les sessions competitives, 
el festival Filmets arribarà també als es-
tudiants de Badalona i als infants més 
petits de la ciutat. Concretament, més de 
6.000 infants i joves participaran en les 
activitats cinematogràfiques paral·leles al 
certamen del 19 al 28 d’octubre. Filmets 
convidarà a totes les escoles públiques i 
privades concertades i a tots els instituts 
badalonins a assistir a les projeccions. 
Amb el nom de Filmets Primària i Filmets 
Secundària, el Teatre Blas Infante acollirà 
de dilluns a divendres, de 10 a 13 hores, 
les projeccions per a estudiants de 3r de 
Primària i de 4t d’ESO. Es tracta d’una 
activitat pedagògica que permetrà als jo-
ves entrar en contacte amb un cinema de 
qualitat, potser per primera vegada a la 
seva vida. Prèviament a la projecció, cada 

centre educatiu ha rebut un dossier de les 
pel·lícules que veuran els alumnes, amb 
la finalitat que puguin treballar a classe 
els temes que surten als curtmetratges. El 
fet d’acotar les projeccions a un curs de 
Primària i a un altre d’ESO cada any per-
metrà a aquests alumnes acudir a Filmets 
per a les escoles dues vegades durant tot 
el cicle educatiu obligatori. 

Filmets a les biblioteques
D’altra banda, per aquells nens i nenes 
que encara no han encetat l’educació 
primària, Filmets també ha preparat unes 
sessions que oferiran cinema de qualitat 
acompanyats de les seves famílies. Les 
biblioteques que participen són Can Ca-
sacuberta, Lloreda, Pomar, Sant Roc, Lle-
fià i Canyadó-Casagemes.
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Guillem Pérez-Quer, protagonista del Concert 
de Tardor de l’Associació de la Guitarra
El Concert Solidari de Tardor de l’Asso-
ciació de la Guitarra de Badalona ja té data 
programada, el dissabte 3 de novembre a 
les 19 hores al Teatre Principal.
Guillem Pérez-Quer, professor i cap del 
Departament de Guitarra Clàssica i Músi-
ca de Cambra al Conservatori Superior de 
Música del Liceu de Barcelona, serà l’ar-
tista d’aquesta edició. A més, Pérez-Quer 
posseeix una llarga trajectòria com a con-
certista internacional i va estudiar amb 
J. F. Garrido i amb Maria Lluisa Anido, 
la gran dama de la guitarra, qui el con-
siderava un dels seus millors alumnes. 
Avui és un guitarrista virtuós, de tècnica 
impecable i extrema sensibilitat, capaç 
de captivar tot tipus de públic en els seus 
concerts.
Interpretarà com a solista obres de Bach, 
Leo Brouwer, Sainz de la Maza, Malats, 
Albéniz i Tàrrega. I també acompanyat per 
la veu de Mónica Mun, acrtiu i cantant, 
quatre poemes de García Lorca, de Smi-
th-Brindle, i quatre moviments de la suite 
‘Platero y yo’ d’Eduardo Sainz de la Maza.
A la presentació de l’acte assistirà un re-

presentant de l’ONG Proactiva Open Arms 
-ja que el 50% del benefici econòmic re-
captat per les entrades aniran a l’entitat-, 
per parlar sobre la tasca humanitària que 

realitzen a hores d’ara l’ONG. Pel que fa 
a les entrades, que té un preu entre 12 i 
15 euros, ja es troben disponibles a través 
del web www.guitarrabadalona.org.

D’aquest divendres 12 d’octubre al diu-
menge, dia 14, se celebren les Jornades 
Europees del Patrimoni a Catalunya, 
que enguany estan emmarcades dins de 
l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. 
Durant aquests dies, localitats d’arreu 
del territori català, entre els quals Ba-
dalona, mostraran el millor del seu 
patrimoni amb activitats gratuïtes com 
portes obertes, visites guiades, exposi-
cions, conferències, tallers, rutes a peu 
o en bicicleta i concursos de fotografia, 
entre altres. Des de Badalona. El Mu-
seu s’uneix a aquesta iniciativa i tothom 
que ho desitgi podrà visitar el conducte 
d’aigües romà, un dels testimonis més 
singulars de la ciutat romana Baetulo, 
amb una visita guiada que inclourà tam-
bé la Casa dels Dofins. Per participar és 
necessari fer inscripció prèvia al mateix 
museu. Aquestes jornades van néixer 
l’any 1991 de la mà del Consell d’Eu-
ropa, i des d’aleshores, cada edició se 
sumen més països europeus.

Badalona participa 
a les Jornades 
Europees del 
Patrimoni

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

Toni Santiago - redaccio@diaridebadalona.com Toni Santiago - redaccio@diaridebadalona.com

Foto: Festival Filmets
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LA PRÈVIA 4a Jornada ACB. WiZink Center, diumenge 14 d’octubre a les 12.30h

Luke Harangody, novetat a la pista del campió

SHAWN DAWSON

NICOLÁS LAPROVITTOLA

DAKOTA MATHIAS

SIMON BIRGANDER CONOR MORGAN

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

REAL MADRID 
Entrenador: Pablo Laso

JEFFERY TAYLOR

SERGI  LLULL

FABIEN CAUSEUR

A. RANDOLPH WALTER TAVARES
Harangody jugarà els primers minuts de verd-i-negre. / David Grau - CJB

Amb la victòria a Manresa, que ha de donar 
tranquil·litat, el Divina Joventut visita aquest 
cap de setmana la pista del totpoderós Real 
Madrid. Els blancs, vigents campions de 
l’ACB i de l’Eurolliga, mengen a part i ju-
guen una altra lliga, però sense res a perdre 
el Divina Joventut buscarà seguir apuntalant 

el nou projecte amb un bon partit al WiZink 
Center. I si és possible, trencar els pronòs-
tics per endur-se una victòria de prestigi 
contra l’equip hegemònic dels darrers anys, 
que manté pràcticament tot el bloc campió 
amb els reforços de l’escorta Klemen Prepe-
lic i l’aler argentí Gabriel Deck. 

“Ara mateix i des de fa un temps són el mi-
llor equip i sempre és un extra de motiva-
ció poder jugar contra els millors”, apunta 
Carles Duran, que per damunt de tot té com 
a prioritat que l’equip “faci les coses bé” i 
“recuperi sensacions”. “Des del partit de 
pretemporada contra el València les hem 
perdut”, comenta el tècnic verd-i-negre, 
que admet també que les ganes de fer-ho 
bé i de començar guanyant després de les 
angúnies dels darrers anys han fet que 
l’equip hagi encetat la lliga amb una pressió 
excessiva.

La gran novetat a la Penya serà la presèn-
cia de l’aler-pivot nord-americà Luke Ha-
rangody, que ja ha entrenat durant tota la 
setmana i podrà fer el seu debut amb la 
samarreta verd-i-negra. “És un jugador ex-
perimentat i sobretot té dues coses que a 
mi m’agraden molt: que ens obre el camp 
i que té molta energia, no només en atac 
sinó també en defensa”, explica Carles 
Duran, que espera que el nord-americà, a 
qui ja coneix de la seva etapa a València, 
“s’involucri bé dins del grup” i pugui ajudar 
l’equip a créixer. 

SUPERMANAGER

1- Renfroe, Bassas, Neno.
2- McFadden, Jaime Fernández, 
     Vitali, Dakota.
3- Shengeila, Tomi,c Lalanne,      
     Abromaitis.

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 2 
1º  iconoclasta wafa (Barcelona)  171,60
2º  KRYPTON GRESROS (Badalona)  164,00
3º  Go Go Go!!! smarti (Badalona)  163,20
............................................................................................................... 
97ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  98,40

Lliga (general)
1º  iconoclasta wafa (Barcelona)  314,80
2º  new skul diegoppp14 ()  295,80
3º  Jornada 2... RRRRRR (Barcelona)  283,40 
...............................................................................................................
36ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  238,20

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

Propera jornada

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

  Equip  G P

 1 Real Madrid 3 0
 2  Barça Lassa 3 0
 3 Kirolbet Baskonia 2 1
 4  Iberostar Tenerife 2 1
 5  Unicaja 2 1
 6  Morabanc Andorra 2 1
 7 Tecnyconta Saragossa 2 1
   8  Monbus Obradoiro 2 1
 9  Movistar Estudiantes 1 1
10     Divina Joventut 1 1
 11     Herbalife G. Canària 1 2
 12    Montakit Fuenla 1 2
 13    BAXI Manresa 1 2
14  València Basket 1 2
 15    San Pablo Burgos                     1            2
 16    UCAM Múrcia                     0            2
17  Cafés C. Breogán 0 2
 18    Delteco GBC           0          3

ClassificacióResultats darrera jornada

Real Madrid  - Unicaja                 89-82
Kirolbet Baskonia - Delteco GBC                          85-66
Barça Lassa  - Morabanc Andorra      67-63
Herbalife GC- Cafés Candelas Breogán 96-72
BAXI Manresa - Divina Joventut 66-67   
Iberostar Tenerife  - Monbus Obradoiro 78-52
Movistar Est. -  Montakit Fuenla                   77-75
UCAM Múrcia   -  València Basket  68-81
San Pablo Burgos  - Tecnyconta S.  79-93

Una Penya del planter

Fa anys que els aficionats de la Pen-
ya estan somiant amb una cosa: tenir 
una plantilla amb jugadors formats 
al planter. Va ser la clau de l’èxit de 
la copa d’Europa del 1994 amb els 
germans Jofresa, Villacampa, Dani 
Pérez, Juanan Morales... Evident-
ment els temps han canviat molt i el 
Joventut no aspira a lluitar per grans 
fites però seria ja una gran gesta po-
der fer un equip amb ADN Penya. Ara 

mateix hi ha Dimitrijevic, Ventura, 
López-Arostegui, Nogués, Todorovic, 
Parra, Busquets, Zagars, Bieshaar o 
fins i tot hi podem posar Birgander 
amb un tècnic de la casa com Carles 
Duran. Aquest ha de ser l’objectiu de 
la Penya. Fer un equip amb identitat 
verd-i-negre. Si s’aconsegueix això i 
que es poguin quedar uns anys junts 
la conseqüència seran els èxits es-
portius segur. 

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

El Divina Joventut i Xabi López-Arostegui 
han fet oficial aquesta setmana l’acord 
de renovació de l’aler de Getxo, que serà 
verd-i-negre fins al 30 de juny del 2022. El 
president Juanan Morales i el director es-
portiu, Jordi Martí, es van mostrar molt sa-
tisfets per l’acord, que comença a establir 
les bases del futur immediat de l’entitat, 
amb l’objectiu de poder retenir més temps 
el talent que genera el planter. “Soc molt 
feliç. És el lloc ideal per seguir creixent i 
seria bonic que tots els joves estiguéssim 
junts uns anys”, va explicar López-Aroste-
gui, que espera que la seva aposta serveixi 
d’exemple per a altres jugadors que pugen 
del planter.

La Penya fa oficial la renovació 
de López-Arostegui fins al 2022

Presentació de l’acord. / D. Grau - CJB 

Nico Laprovittola es va refer del mal debut amb l’Andorra. / David Grau - CJB

Toolson (8), Lukovic (5), Renfroe (12), Sakho 
(18), Pere Tomàs (8) -cinc inicial-, Vene (-), 
Jou (-), Lundberg (6), Lalanne (4), Muñoz (5) 
i Gintvainis (-).

67

DIVINA JOVENTUT 

Manresa va ser l’escenari de la prime-
ra victòria del Divina Joventut a la lliga 
ACB. Un triomf amb patiment i polèmica 
arbitral en els instants finals —els manre-
sans i sobretot Joan Peñarroya va acabar 
molt empipats— que va tenir dues cares. 
La primera, la dels primers 30 minuts, on 
la Penya va dominar amb claredat sota la 
batuta de Nico Laprovittola (16 punts i 10 
assistències). Els de Carles Duran, que ve-
nien de perdre en l’estrena contra l’Andorra 
(65-75), van destarotar el BAXI Manresa 
amb un gran encert exterior (10/18) i amb 

Dawson (6), Morgan (8), Laprovittola (16), Ven-
tura (-), Birgander (13) -cinc inicial-, Dimitrijevic 
(4), López-Arostegui (3), Todorovic (3), Bieshaar 
(-), Nogués (9), Mathias (5) i Parra (-). 

66

BAXI MANRESA

Laprovittola (16 punts i 10 assistències) lliga el triomf des de la línia de personal

30 minuts de domini i 16 punts de renda
no estalvien el patiment al Nou Congost

Birgander manant dins la pintura (13 punts 
i 8 rebots). També Nogués (3/3 triples) i 
Conor Morgan (8 punts, 5 rebots i 3 taps) 
van fer un pas endavant per disparar una 
Penya que va arribar a tenir 16 punts de 
marge (32-48). Tot, va canviar, però, en el 
darrer quart. Els del Bages van remuntar, 
amb Sakho de líder, i fins i tot es van posar 
per davant a pocs segons del final (66-65). 
Laprovittola, tot i perdre una pilota clau 
que quasi espatlla el seu gran partit, es va 
rescabalar forçant la falta per anar a la línia 
de personal i assegurar el triomf.
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Foto: Eloy Molina.
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OLOT  -  BADALONA

Olot: Ginard, Aspar (Jordi Masó, 63’), Alan 
Baró, Carles Mas, Blázquez, Pedro del Campo, 
Hèctor Simón, Pep Chavarría, Alfredo (Xumetra, 
67’), Guzmán (Marc Nierga, 77’) i Marc Mas.

Badalona: Perales, Albarrán, Estellés, Moyano 
(Moha, 56’), Dani Hernández, Carbó, Nana, Agu-
do (Chaco, 45’), Santi Magallán, Giva (Robert 
Simón, 71’) i Natalio.

Gols: 1-0 (11’) Marc Mas. 2-0 (18’) Carles Mas. 
3-0 (70’) Xumetra. 4-0 (75’) Marc Mas.

Àrbitre: Fernández Vidal. T.G.: al local Jordi 
Masó (80’); als visitants Santi Magallán (43’), 
Albarrán (54’) i Chaco (54’). T.V.: cap. Tant de bo sigui un accident

La derrota a Olot és de les que fan mal, 
dir que no em preocupa seria mentir. Els 
dubtes han tornat al voltant d’un equip 
que, abans de diumenge, anava en línia 
ascendent. Segurament el Badalona no 
és tan bo com per guanyar 2-4 a Va-
lencia, ni tan dolent com per perdre 4-0 
davant l’Olot. Però, de vegades, en el 
món del futbol es produeixen accidents. 
Esperem que el partit de diumenge pas-
sat sigui això: un accident. En qualsevol 
cas, diumenge vinent, davant del Lleida 

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

El racó d’en Saisó

“En el Badalona he mantingut 
la il·lusió per jugar a futbol”
Miquel Robusté, a punt de jugar el seu partit 50 amb el Badalona

Si no hi ha cap daltabaix i Calderé manté 
el seu criteri, Miquel Robusté jugarà diu-
menge que ve, contra el Lleida a l’Estadi, el 
seu partit número 50 amb la samarreta del 
CF Badalona. En la seva tercera temporada 
com a jugador escapulat, amb 33 anys, el 
defensa maresmenc és un dels capitans de 
la plantilla i, igual que en les altres dues, 
una peça imprescindible per al seu entre-
nador.

- Quin lloc ocupa el Badalona en la 
seva carrera?
- És evident que hi apareix en el tram final, 
però això no vol dir que no sigui un club 
important per a mi. Aquí he pogut mante-
nir la il·lusió per jugar a futbol i, a més, tinc 
la família molt a prop. Sóc de Vilassar de 
Mar i arribo en un quart d’hora a Badalona. 
He passat dues temporades molt bones i 
aquesta, de moment, va molt bé.

 - S’ha sentit recolzat en els mals mo-

ments pel club, quan ha estat lesionat?
- Sí, sobretot en la primera temporada, quan 
vaig passar per moments complicats. Tant 
l’entrenador, Manolo González, com el pre-
sident, no van deixar de confiar en mi. No 
era fàcil fer-ho, perquè jo ja tenia una edat 
i estava lesionat. Sempre els estaré agraït.

Foto: Eloy Molina.

- Per a Calderé vostè també és una 
peça fonamental. Sempre ha estat ti-
tular amb ell a la banqueta i, fins i tot, 
l’ha fet jugar com a mig centre. Se sent 
còmode al mig del camp?
- Amb Manolo González ja hi havia jugat al-
guna vegada com a mig centre. Ho puc fer en 
camps petits, com el del Cornellà o el de la 
Travessera de Montigalà. Durant la meva ca-
rrera, si no he jugat de central, ho he fet com 
a lateral dret. En tot cas, l’entrenador deci-
deix i jo miro de fer-ho de la millor manera.

 - Dels 49 partits que ha jugat fins ara 
amb el Badalona, quin és el de millor 
record per a vostè?
- El que vam jugar la temporada passada 
contra el Sabadell, a casa. Jo tornava des-
prés d’una lesió i em vaig trobar molt bé, 
no vaig notar dolor. A més, vam guanyar per 
1-0 amb gol meu i va ser el primer triomf 
d’una ratxa molt bona, de deu partits sense 
perdre.

- I el pitjor?
- El que vam perdre al camp de l’Atlètic 
Llevant al final de la meva primera tempo-
rada aquí, que ens va deixar sense el play-
off. Amb un empat ens classificàvem i ens 
va passar de tot. Al final, vam perdre per 
4-1. A més, aquell dia retornava després 
d’haver-me lesionat al mes de febrer i, cap 
al final del partit, em vaig trencar un altre 
cop en el mateix lloc. Era conscient que en 
tindria per tres o quatre mesos més. Va ser 
molt dur.

- En aquests 49 partits ha vist 13 tar-
getes grogues, cinc de les quals en els 
sis partits que ha jugat aquesta tem-
porada. Ha endurit el seu joc?
- No, no. Això va com va. Pensi que, de les 
cinc grogues que he vist, dues han estat per 
protestar.

 - Diumenge passat, a Olot, no va poder 
jugar perquè estava lesionat. Com va 
patir el partit?
- Són coses que passen. No vam començar 
bé i aquesta vegada, a diferència del que va 
passar a València i a casa contra l’Atlètic 
Llevant, no vam reaccionar.

 - Tant de bo aquesta derrota a Olot 
sigui, com la del curs passat, un punt 
d’inflexió...
- L’equip estava anant de menys a més 
abans d’aquest partit, no arribàvem en la 
mateixa situació que la temporada passa-
da, quan passàvem per un mal moment. En 
fi, és un dia per oblidar. Ara toca fer-nos 
forts a casa i retornar a la nostra millor 
versió.
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tenim una oportunitat de tornar al bon 
camí. No serà fàcil, però ens hem de fer 
forts a casa i donar un pas endavant.

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.

LA PRÈVIA 8a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge 14 d’octubre, 16.30 hores (Esport 3).

El repte de tornar a la millor versió

UE LLEIDACF BADALONA
POSICIÓ 3er

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

Entrenador Gerard Albadalejo

POSICIÓ 12è
3 Partits a casa G 1  E 1  P 1

Gols a casa Marcats 3  Rebuts 4
Entrenador Ramon Maria Calderé.

El Badalona rebrà el Lleida aquest diu-
menge, a dos quarts de cinc de la tar-
da, ferit pels quatre gols encaixats a 
Olot. Després de les victòries contra els 
filials del Llevant i el València, que ha-
vien eliminat els dubtes de les primeres 
jornades, la mala tarda a La Garrotxa ha 
esborrat el somriure que començava a 
aparèixer en l’afició escapulada. “Ens han 
superat, en el ritme de joc i en la posses-

sió de la pilota, no hem estat nosaltres”, 
lamentava Ramon Maria Calderé a la sala 
de premsa del Municipal d’Olot. “Sé que 
ara passarem d’un extrem a l’altre, però 
hem de rectificar de pressa i corregir, per-
què diumenge arriba el Lleida”, advertia 
també. El tècnic s’enfronta ara al repte de 
recuperar l’equip i el partit d’aquest diu-
menge apareix com una bona oportunitat 
de posar la primera pedra.

No fa pinta de ser un rival fàcil aquest 
Lleida Esportiu, que viatjarà a Badalona 
en zona de play-off: tercer a la classifica-
ció, amb 13 punts, tres victòries, quatre 
empats i cap derrota. Imbatut després de 
set jornades -és l’únic equip del grup ter-
cer de sergona B que no ha perdut-, el 
conjunt que entrena Gerard Albadalejo ha 
empatat en les tres sortides que li ha tocat 
fer, davant l’Espanyol B, el Teruel i l’Atlètic 

Llevant. En la seva plantilla, dos ex-juga-
dors escapulats: Mousa Bandeh i Joel 
Huertas. En la del Badalona, un ex-ju-
gador del Lleida: Iván Agudo. L’atacant 
castellonenc estarà especialment motivat 
i, molt probablement, serà titular al cos-
tat de Miquel Robusté, que podrà jugar 
el seu partit número 50 amb la samarreta 
escapulada després de complir sanció per 
acumulació de targetes.

Classificació

Propera Jornada

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

 Olot 4 - Badalona 0
 Conquense 1 -  Ontinynent 1
 Ejea 0  -  Ebro 0
 Peralada 0 -  Vila-real B 1
 Barcelona B 1 -  At. Balears 1
 Sabadell 3 - Espanyol B 2
 Alcoià 1   -  Teruel 1
 Lleida 2   -  València B 0
 Castelló 0 -  Cornellà 0
 Hércules 0 -  At. Llevant 1

Resultats 7a Jornada

  Equip PTS GF GC

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

Foto: Eloy Molina.

Els aspirants de Segona a l’ascens 
no decepcionen en les travesses
Primer cap de setmana de reflexió per al  Seagull

Vuit són els equips de Segona Divisió que 
mantenen la matrícula d’honor en les qua-
tre jornades de competició que s’han dis-
putat - cinc en el grup canari-. El Seagull 
de Jordi Ferrón n’és un d’aquests clubs 
privilegiats, amb 12 punts de 12 possi-
bles i uns registres que milloren les es-
tadístiques de temporades anteriors. Amb 
15 gols a favor i 2 en contra, les ‘gavines’ 
encapçalen en solitari el grup català de Se-
gona, encara lluny de la ratxa debutant de 
Ferrón amb 10 triomfs seguits. Tot i que 
encara resten sis partits per igualar aquest 
sostre, el calendari és propici perquè es 
pugui anivellar, amb enfrontaments davant 
AEM, Igualada, Son Sardina, Espanyol B, 
Sant Pere i Pardinyes. Enfrontaments que, 
a priori, són viables. Al tram final de la pri-
mera volta, ja arriben els tres duels directes 
per l’ascens, davant Zaragoza, Collerense 
i FC Barcelona B. Però com no vulguem 

córrer abans d’aprendre a caminar. Tots els 
esforços es concentren en el matx de diu-
menge a l’Estadi versus AEM.

La resta d’aspirants, en un altre món
Els registres de les ‘gavines’ són humans 
si els comparem amb els grups restants de 
Segona Divisió. Tacón i Guadalajara són 
els únics equips amb ‘pitjors’ xifres que el 
Seagull, amb 12 gols a favor i cap en con-
tra per part madrilenya i 12-2 en les esta-
dístiques de les manxegues. Una mica per 
sobre troben l’Eibar, amb un balanç de gols 
18-3. Alavés, també al grup vasc, tampoc 
marxa gaire lluny (21-1). Oviedo Moderno 
destaca amb un 25-2 en gols a favor i en 
contra i en una altra dimensió trobem els 
canaris Fermarguín (74-1) i Granadilla B 
(-44). Tacuense (13-0) i San Antonio Pilar 
(8-4) són els conjunts illencs amb núme-
ros més humans.Foto: M. Expósito
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El Sosmatic, del Club Tennis Taula Bada-
lona, es va desplaçar dissabte a la capital 
del Maresme, Mataró, per enfrontar-se 
a un dels millors equips de la categoria 
i que ja va disputar la Fase d’Ascens a 
Superdivisió la temporada passada. Els 
blaus no van presentar el seu equip ti-
tular, fent debut als joves del planter, els 
sub-21, Pau Menino Wen Longi Xia, i els 
mataronins ho van aprofitar amb un 6 a 0. 
En canvi, el Titus es va refer de la derrota 
als dobles de la primera jornada i va es-
trenar-se a casa amb una victòria contra 
el Sant Cugat (4-2); com així també ho va 
fer el Charlotte’s Grill de Tercera Divisió 
davant el Mataró (1-5).

El Titus 
arrenca i 
Charlotte’s 
és liderAmb un temps d’1 hora, 27 minuts i 29 segons

El triatleta badaloní Jordi García, amb un 
registre d’1 hora, 27 minuts i 29 segons, 
en categoria masculina, es va imposar el 

L’atleta badaloní Jordi García 
s’estrena a la Triatló de Barcelona

passat diumenge en la categoria Elit de la 
distància Olímpica de onzena edició de la 
Barcelona Triathlon by Santander.

La participació va ser de 4.100 atletes 
d’arreu del món, entre els quals, García 
es va enfrontar a 3.075 atletes en la seva 
categoria. La temperatura a la sortida era 
de 17 graus centígrads, amb un cel co-
bert, amb amenaça de pluja i un vent de 
Llevant a 24km/h que provocava onades 
d’uns dos metres d’alçada. Això va pro-
vocar a la organització de la triatló a sus-
pendre, per seguretat, la prova de natació 
amb una distància olímpica de 1.500 me-
tres. Així que la triatló va començar amb 
el segment de ciclisme en ruta d’uns 40 
quilòmetres, que va donar pas a la cur-
sa a peu d’uns 5 quilòmetres pel litoral 
barceloní.
Pel que portem de 2018, el badaloní Jordi 
García ha pujat al podi en proves com la 
Copa d’Europa de València, el Campionat 
d’Espanya de Triatló Sprint, el Campionat 
d’Espanya de Triatló Olímpic i la Copa 
del Rei de Triatló, entre altres. En aquest 
triatló es va imposar a Guillem Montiel 
(1:28.42) i Francesc Godoy (1:29.14).

Foto: @JordiGarcia92

Foto: CTT Badalona

La caminada recapta més de 3.000 euros per a famílies necessitades

500 persones recorren 
la 4a ‘Huella Solidaria’

La ‘Huella Solidaria va arribar el pas-
sat diumenge. 7 d’octubre, a la quar-
ta edició, on un any més va tornar a 
deixar petjada per la ciutat de Bada-
lona. Unes 500 persones, registrades 
prèviament, van iniciar la camina-
da a les 9 del matí des del passeig 
Marítim, passant per la Serralada de 
Marina, la Creu de Montigalà i, com 
així també, el Monestir de Sant Jeroni 
de la Murtra i diversos carrers de la 
ciutat fins a arribar a recórrer 10 qui-
lòmetres fins al punt de sortida.
Gràcies al donatiu de les inscrip-
cions, la ‘Huella Solidari’a ha recap-
tat aproximadament uns 3.000 euros, 
que es destinaran íntegrament al pro-
grama de suport per a l’alimentació 
infantil i juvenil. Concretament aju-
darà a comprar i recarregar les tar-
getes de prepagament que serveixen  

per comprar aliments frescos a establi-
ments de proximitat i funcionen segons 
els membres i la situació socioeconòmica 
de les famílies.
Recordar que aquesta iniciativa solidària 
és una idea del ‘Grupo de caminatas de 
montaña, senderismo y travesías’ de la 
pàgina de Facebook, juntament amb la 
Creu Roja i la col·laboració de l’Ajunta-
ment.
 
Programa de Creu Roja
A més de les targetes, la Creu Roja del 
Barcelonès Nord, ajuda econòmicament  
a aquestes famílies amb un temps màxim 
de 12 mesos per cobrir la despesa de la 
compra de productes frescos per a un 
adolescent, segons l’estudi de preu fet 
per l’Agència de Salut Pública de Cata-
lunya.
 Foto: Flash Bdn
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Sant Roc és un fortí; la ‘Llefi’ ha de recuperar 
el rumb; el Pere Gol B marca el ritme a Quarta

Maristes i Círcol estrenen la seva casella de 
victòries; el Joventut Femení segueix a la seva

Molta igualtat al grup 2 de Segona Catalana

Tres victòries en tres jornades és el balanç del conjunt de Toni Madrid

Set punts de nou possibles és el balanç que 
acumula el Young Talent de Ricardo Parra 
en les tres jornades disputades al Municipal 
de Badalona Sud. El darrer triomf de l’equip 
de Sant Roc es va aconseguir gràcies a la 
remuntada treballada davant el Premià de 
Mar (2-1). Els maresmencs es van avançar 
al primer temps però els davanters Josué i 
Alberto van capgirar el marcador per con-
firmar el segon triomf a casa i respirar a la 
zona còmode de la taula amb 7 punts però 
en una lliga molt igualada. 
Per la seva part, la Unificació Llefià va caure 
a Montcada davant el conjunt local (2-0) i 
posa punt i final a una ratxa de tres victòries 
seguides. 

A Tercera Catalana Lloreda i Pere Gol no 
van tenir millor sort que l’equip blanc-i-ver-
mell i van caure ambdòs a casa contra Cer-
danyola de Mataró (3-5) i Cabrils (2-3), 

Bàsquet B (59-81) i Badalonès B (90-51), 
respectivament . Per la seva part, el Sant 
Andreu Natzaret va caure a Països Catalans 
contra el Malgrat (55-74). El filial del Círcol 

respectivament. A
mb millors resultats conclouen el resum de 
la jornada els equips badalonins de Quarta 
Catalana. El Pere Gol B encara no sap què 

lidera la taula del grup 2 de Segona Catalana.

Sense sorpreses de lideratge també es troba 
el grup 7 de Tercera Catalana. La UB Llefià 

Foto: CE Europa.

Foto: Joventut Fem.

és perdre i va superar l’Alella en un matx 
igualat (5-4) i s’alça en les posicions cap-
davanteres. Així mateix, el Bufalà també va 
incrementar els seus punts a Premià de Mar 

s’ha plantejat l’ascens de categoria i va per 
bon camí després de guanyar el SESE B 
(86-68). Així mateix, en la jornada anterior 
també es va celebrar el triomf del Bufalà a la 
pista de l’Ipsi (73-86).

Ambició i fam verd-i-negre
Millors registres tenim encara a Primera 
Catalana femenina, amb el Joventut Femení 
acumulant un tres de tres engrescadors. Les 
de Toni Madrid van superar l’ AESE (69-50) 
i es troben a una victòria de la primera po-
sició.
La Minguella va tenir molt a prop el seu 
primer triomf de la temporada a Reus (74-
72). A Segona, El Círcol va caure a La Plana 
davant l’Ipsi (51-63) i el CB Coalci Sant Jo-
sep contra el Bàsquet Teresianes (55-43). El 
partit del Sant Andreu Natzaret es disputarà 
aquest dijous a Països versus Vedruna Grà-
cia (21.40 hores).

(1-2). El Sistrells va perdre a Canyelles 
davant la Tintoreria Pau (5-1) i Àguila va 
caure a La Florida (8-1) i encara no coneix 
la victòria. 

Màxima igualtat al grup 1 de Copa Catalun-
ya i això que únicament s’han disputat dues 
jornades de lliga. Tres equips són els invic-
tes en un grup de 14 equips però, malaura-
dament, cap dels conjunts capdavanters és 
badaloní. Maristes Ademar i Círcol Catòlic 
van estrenar la passada jornada la seva 
casella de victòries després de guanyar 
Bàsquet Sitges (60-74) i Castellar (74-70), 
respectivament. Els de Lluís García i Juli Ji-
ménez ja coneixen el regust de la victòria. 
Per la seva part, el Badalonès de Xavi Riera 
va caure a Ripollet (73-66).

A Primera Catalana, la Minguella sí que 
suma els partits per victòria. Els de Casage-
mes van guanyar el Palamòs en un ajustat 
matx (60-57) i s’alcen a la part alta de la 
taula.
Cultural i Círcol B van guanyar en els seus 
respectius compromisos contra l’Arenys 

BÀSQUET COMARCAL
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Horòscop

 Àries (21/3 al 20/4)
Pots acabar utilitzant les teves millors armes, aquelles 
que no es veuen o que normalment uses en secret, per 
mantenir controlada una qüestió material que t’afecta.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
El sentit pràctic et serà de gran ajuda per gestionar la 
teva economia. Un esport d’aigua o fer llargues passeja-
des pot ajudar-te a posar en ordre les idees.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Et caldrà un extra de paciència en l’àrea afectiva i amb 
els fills. Alguns assumptes no es poden resoldre en poc 
temps. En el camí hi trobaràs l’aprenentatge.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Si vens d’una etapa que has estat injustament tractat o 
bé t’has guanyat alguns enemics, entres en un període 
de millor reconeixement i merescuts agraïments.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Algú es pot haver cansat d’esperar una resposta teva i 
ara adopta una actitud més distant. Potser has d’enten-
dre que a vegades cal reaccionar amb més celeritat.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Cal evitar l’angoixa per les qüestions laborals. Si bé és 
cert que potser vius un moment de canvis, també has de 
tenir cura de la teva psique en aquest procés.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Sents que potser has de tornar una mica enrere per re-
trobar-te i anar cap on vols dirigir les passes. Recuperes 
una activitat que t’omple i que ja no practiques.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Els assumptes territorials poden seguir portant-te mal-
decaps. Reps suport d’una persona que per la seva si-
tuació i autoritat et pot resultar de gran ajut.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Si no poses fre, podries obsessionar-te amb una qüestió 
professional que t’està donant força feina. Si bé, és com-
prensible, cal descansar el que és necessari.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Un assumpte familiar que mantens en secret, pot tenir-te 
absorbit aquests dies. Amb els fills es poden produir 
tensions, sobretot si no acceptes les seves idees.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Pots estar arribant al final d’una etapa que et connecta 
amb la infantesa i amb qüestions familiars. La distància 
pot donar algun malentès, mira d’aclarir-ho.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
L’excés d’idealització pot portar una decepció. Pren-te el 
teu temps, no tinguis pressa. Gaudeix del temps lliure. 
Projectes materials/professionals que es mouen.
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