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Arriba la 48h OpenHouse Barcelona

Aquest proper cap de setmana arriba una 
nova edició del 48h OpenHouse Barcelo-
na, tot un referent en el món de l’arquitec-
tura. Enguany Badalona participa amb un 

modernisme i arribant a la Badalona ac-
tual, com exemplifica el recorregut per la 
zona del barri de Sant Roc, subjecta a la 
remodelació des de l’any 2001.

- ‘El nou Sant Roc’:
Dissabte a les 16 h i a les 18 h. A càrrec 
de Pere Serra, arquitecte, i Pere Picorelli, 
coordinador de projectes de remodelació 
urbana. El recorregut transcorre prin-
cipalment per la zona del barri de Sant 
Roc subjecta a la remodelació des de 
l’any 2001, i, per contrastar amb l’estat 
original, el recorregut també passarà per 
la zona de Sant Roc no afectada pel pro-
grama.

- El nou centre de la Badalona del 
futur? L’eix mar muntanya: Rambla 
– Canal – Port:
Dissabte a les 16.30 h i diumenge a les 
11 h. Guiada per l’arquitecte Josep Ma-
ria Massot. El recorregut comença des 

del terrat del primer edifici en alçada 
construït al costat del port-canal, on es 
pot visualitzar el conjunt de l’operació, 
projecte urbà de Manuel Solà-Morales, 
per després baixar dins l’àmbit directe 
del port-canal. L’itinerari continua pel 
costat del Centre de Salut Progrés-Ra-
val de Jordi Badia, i posteriorment 
travessa el pont de ferro sobre la línia 
fèrria inaugurat el 1912, que dona una 
perspectiva diferent del conjunt. Des-
prés es visita la CACI, construïda amb 
un mètode de prefabricació revolucio-
nari a finals del segle XIX. El recorre-
gut continua cap al port, pel costat del 
Quetx Ciutat de Badalona i l’Open Arms, 
fins a l’Edifici de Capitania, obra de 
Dora Castellà i Borja Carreras, on clou 
l’itinerari.

- Un viatge en el temps a Dalt de la 
Vila:
Dissabte a les 17 h i diumenge a les 11 h. 

total de 12 edificis, els quals es podran 
visitar de franc, i amb quatre itineraris, 
seran guiats per experts i caldrà prèvia 
inscripció.

L’objectiu es fer un recorregut per la his-
tòria de la ciutat mitjançant l’arquitectura, 
des de l’època romana fins a l’actualitat, 
de les Termes i el Decumanus fins a l’edi-

fici de capitania del Port.
El llistat d’edificis que obriran les seves 
portes al públic és aquest:

- Anís del Mono
- Badalona, ciutat romana: Termes i  
  Decumanus, Jardí Quint Licini i 
  Casa dels Dofins
- Casa de la Vila i Sala d’exposicions   
  El Refugi
- Casa i Taller Joan Tolrà - Orfeó 
  Badaloní
- Casa Prat - Casa Racionalista
- Conjunt d’habitatges Can Mercader
- Edifici de Capitania Port de 
  Badalona
- Edifici d’habitatges Gama
- Edifici d’habitatges Progrés
- Escola Artur Martorell
- Escola Jungfrau
- Sant Jeroni de la Murtra

Itineraris guiats per experts
Durant el cap de setmana s’han programat 
a Badalona 4 recorreguts que porten a les 
persones assistents des dels orígens de 
la ciutat romana de Baetulo, passant pel 

12 edificisd e Badalona es podran visitar aquest cap de setmana

A càrrec de Joan Mayné, antropòleg i mu-
seòleg. El Dalt de la Vila és el barri més 
antic de Badalona. Conserva, al subsòl, 
les restes de la ciutat romana de Baetulo. 
El barri ha tingut una continuïtat de vida 
des de l’època romana fins als nostres 
dies. Tanmateix, el traçat dels carrers i 
les places obeeix sobretot a l’època me-
dieval. Un element característic de la zona 
són els hipogeus que conserven encara 
moltes cases.

- Modernisme a Baix a Mar:
Dissabte a les 16.30 h i diumenge a les 
11 h. A càrrec de Margarida Abras Pou, 
directora del Museu de Badalona. El mo-
dernisme a Badalona es troba, sobretot, 
a la zona de l’Eixample, que es va co-
mençar a habitar a principis del segle XX, 
i s’identifica amb l’arquitecte Joan Ami-
gó i Barriga, un modernista de segona 
generació, molt influït per la Sezession, 
que va projectar cases per a la burgesia 
i també alguns edificis destinats a fàbri-
ques..

Fàbrica de l’Anis del Mono / V. Ferris.

Edifici de Capitania al Port de Badalona

Escola Artur Martorell / ambitescola.cat
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649 39 39 03,  un nou canal 
de comunicació per WhatsApp amb l’alcalde

L’alcalde de Badalona Àlex Pastor ha posat 
en marxa un nou canal de comunicació, 
en el qual la ciutadania es podrà dirigir de 
forma directa mitjançant un missatge de 
WhatsApp per tal de fer qualsevol deman-
da o suggeriment.
649 39 39 03 és el número que el mateix 
alcalde o qualsevol membre del seu equip 
farà una atenció personalitzada i més di-
recta cap als ciutadans i ciutadanes. Pas-
tor ha destacat la incorporació d’una eina 
d’ús quotidià que ha de servir per fomen-
tar la participació ciutadana i per tenir un 
coneixement més proper dels problemes 
reials del veïnat.
“El WhatsApp de l’alcalde” neix amb l’ob-
jectiu de donar una ràpida resposta, depe-
nent del volum de missatges i de la com-
plexitat del tema a tractar
 ERC de Badalona dubta de la privacitat 
dels ciutadans

El grup municipal d’ERC Avancem-MES 
a Badalona dubta la posada en marxa del 
“WhatsApp de l’alcalde Àlex Pastor,” argu-
mentant que la utilització d’aquest canal no 
ofereix garanties per assegurar la privacitat 
dels ciutadans que el facin servir, així com 
la protecció de les seves dades personals.
Tanmateix, El grup municipal presidit per 
Oriol Lladó considera que n’hi han d’altres 
eines més útils per tal d’assegurar la trans-
parència, com l’aplicatiu Consensus, per 
conèixer l’estat de l’espai públic o canals 
de Facebook o WhatsApp temàtics.
Per últim, també els republicans denun-
cien que s’estan utilitzant els mitjans ins-
titucionals per fer campanya i assenyala 
que farà una consulta dirigida a la Junta 
Electoral, per tal de determinar en quin 
moment s’ha de deixar d’utilitzar aquesta 
mesura davant la propera campanya elec-
toral.

El PP demana bonificacions de l’IBI als 
comerciants afectats per les restriccions 
d’aparcament del Passeig Marítim

El PP denuncia 
que les vuit 
motos de la G.U. 
es troben 
espatllades

El grup municipal del Partit Popular de Ba-
dalona ha reclamat la bonificació del 90% 
de l’IBI durant els pròxims dos anys als co-
merciants afectats per les futures obres del 
Passeig Marítim, des del carrer de Mar fins 
al Torrent de Vallmajor. Segons la regidora 
Rosa Bertran, aquesta bonificació pal·liaria 
les conseqüències que patiran aquests co-
merços a causa de les dificultats d’accés que 
hi haurà en aquesta zona. Tanmateix, el grup 
popular argumenta que l’Ajuntament “no 
pot continuar asfixiant als comerciants que 
ja han patit les conseqüències de la decisió 
unilateral de l’anterior a l’hora de retirar l’esta-
cionament dels vehicles al Passeig Marítim”

El grup municipal del Partit Popular denuncia 
que les vuit motocicletes corresponents a la 
unitat especialitzada de la Guàrdia Urbana es 
troben espatllades, fet pels quals, no es pot rea-
litzar la gestió i coordinació del trànsit. El regi-
dor Miguel Jurado lamenta la manca d’inversió 
en material i recursos en el cos policial durant 
aquests tres anys i mig.
Segons Jurado “és una irresponsabilitat veure 
com es deteriora el parc mòbil de la Guàrdia Ur-
bana sense posar-hi fre” El regidor popular aler-
ta que davant l’augment dels delictes “no podem 
deixar als agents sense que l’Ajuntament els faci 
costat, i sense disposar de les eines necessàries 
per poder fer front a aquesta situació”

Redacció - redaccio@diaridebadalona.comDel 26/10 al 01/11/2018Núm. 631
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L’Hospital de Can Ruti pioner 
en cirurgia robòtica hepato-bilio-pancreàtica

Campanya de BSA 
en suport a la Gent Gran
Badalona Serveis Assistencials (BSA) ha posat en 
marxa un projecte per detectar gent gran dels barris de 
Nova Lloreda, Sistrells i Sant Crist de Can Cabanyes 
que pateixin solitud i aïllament.
Sota el nom de “Grans Veïns”, aquesta iniciativa neix 
amb l’objectiu que aquest segment de població pugui 
rebre un suport de professionals en la matèria. Un to-
tal de dotze voluntaris, els quals pertanyen al Casal de 
Gent Gran de Nova Lloreda i als Amics de la Gent Gran, 

són els encarregats de difondre aquesta campanya a 
veïns i comerciants, fàcilment el telèfon de contacte 
93 507 20 51 per tal d’informar de qualsevol cas de 
què en puguin tenir coneixement. Els professionals de 
BSA es posaran en contacte amb la persona afectada.
Aquest programa sorgeix de la Taula de la Gent Gran. 
El CAP de Nova Lloreda va ser escollit al 2015 per tal 
de realitzar una prova pilot. Aquest mateix dijous s’ha 
donat inici a la difusió d’aquest programa.

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com Del 26/10 al 01/11/2018Núm. 631

L’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Can Ruti 
ha engegat un programa de cirurgia robòtica hepato-bi-
lio-pancreàtica, pioner a Catalunya i sent el primer hospital 
públic que ho implanta en tot l’estat espanyol.
Aquest programa es gestiona de forma conjunta amb l’Hos-
pital Universitari de Terrassa. Posant-se en marxa el pasat 
mes de març, fent des d’aleshores un total de nou inter-
vencions; cinc tumoracions de pàncrees i Quatre tumors 
de fetge, totes elles coordinades pel doctor Esteve Cugat.
La cirurgia robòtica s’entén com un dels elements claus en 
el futur de l’atenció quirúrgica, amb uns mecanismes que 
milloren la precisió, gràcies als seus braços robotitzats i 
una visió augmentada i tridimensional. També es redueix 
l’estada hospitalària dels pacients, així com els dolors 
postoperatoris.
La robòtica és un mecanisme de treball que ja s’ha im-
plantat en diferents unitats del mateix hospital, com per 
exemple, de la cirurgia metabòlica entre d’altres.
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Les entitats celebren la Castanyada 
i Halloween en diversos punts de la ciutat
Amb l’arribada de la tardor i les baixades 
de les temperatures, les entitats de la ciu-
tat tenen tot a punt per celebrar la Castan-
yada i el Halloween, que totes dues cele-
bracions ja truquen a la porta amb motiu 
de la vigília de Tots Sants, que se celebra 
el 31 d’octubre. Tot seguit us deixem un 
recull de les activitats més destacades a 
diferents barris de Badalona.
 
Pomar
En primer lloc, trobem el Centre Cívic de 
Pomar que oferirà castanyes, tallers de 
màscares, fanalets i maquillatge, entre 
altres, túnel de terror i un contacontes, 
des de les 17 fins a les 20 hores d’aquest 
divendres, 26 d’octubre.

 La Salut-Llefià
Després passem a La Salut, concreta-
ment a la Nau 3 de l’Escorxador, on la 
colla de Bèsties i Diables del mateix barri 
organitzarà un túnel de terror, tant pel 
dimarts i dimecres, 30 i 31 d’octubre, 
de 18 a 23h. Rambé, des de la Ronda de 
Llefià hi haurà el 31 d’octubre, a les 17h, 
un concurs de disfresses, manualitats, 
passatge del terror i xocolatada, entre 
altres sorpreses. Mentre que des de l’As-
sociació de Veïns de Sant Joan de Llefià 
s’oferirà castanyes i tallers per  a tothom, 
el mateix dimecres a les 18 hores. D’altra 
banda la Castanyada Popular de la ram-
bla Floridablanca es posposa pel 3 de 
novembre.

L’actor italià Ninetto Davoli 
rep el Premi Honorífic de Filmets

Badalona viu, del 19 al 28 d’octubre, la 
44a edició del festival de Filmets, on es 
projectaran més de 220 curtmetratges 
d’arreu del món en diferents espais de la 
ciutat.
Entre les novetats d’enguany, l’actor italià 
Ninetto Davoli, un dels intèrprets preferits 
del director Pier Paolo Pasolini, va rebre 
el passat dilluns el Premi Honorífic del 
Filmets. El lliurament de la Venus d’Ho-
nor es va fer en decurs d’una sessió es-
pecial de Cinema Històric en la qual es va 
poder veure quatre curtmetratges dirigits 
pel mateix Pasolini. Davoli, que prota-
gonitzava tres d’aquests quatre curts, ha 
rebut aquest guardó per la seva llarga tra-
jectòria artística tant en el cinema com a 
la televisió i al teatre. “L’únic inconvenient 

de veure aquests curts és que surto tan 
jove que gairebé ni em reconec. Ara són 
records de la meva joventut, va destacar 
l’actor italià en la recollida del guardó.
 
‘Pinocchio Elettronico’ causa sensació
D’altra banda, en l’estrena de la pel·lí-
cula muda de l’any 1911, ‘Pinocchio 
Elettronico’, es va viure un espectacle 
absolutament contemporani, ja que va 
estar acompanyada de música electrònica 
interpretada en directe per tres músics, 
que va causar una excel·lent sensació i un 
gran impacte entre el públic que va om-
plir el Teatre Zorrilla. Després d’aquesta 
projecció, dintre de la sessió Focus Italià 
es va poder gaudir quatre curtmetratges 
italians més.

C. Francesc Layret, 120 baixos - tel. 93 384 08 69 Fax: 93 384 20 45 - 08911 Badalona - info@gestorialafarga.com

Gestoria Administrativa
Assessoria d’Empreses
Assessoria Jurídica

Especialistes en el sector del transport i vehicles

Foto: Filmets

Del 26/10 al 01/11/2018Núm. 631
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La Penya, la millor de la “seva lliga”

Un dels canvis que ha tingut el Di-
vina Joventut respecte la temporada 
passada és que ha guanyat credibi-
litat. La credibilitat per poder sumar 
victòries que li permetin no haver de 
patir per mantenir la categoria que és 
l’objectiu principal. La Penya, contra 
els rivals de la “seva lliga” porta tres 
victòries en tres partits (Manresa, 
Guipúscoa i Breogán) amb el mèrit 
d’haver assaltat dues pistes compli-

cadissimes com són el Nou Congost 
i Pazos Dos Deportes. Evidentment 
que la lliga és molt llarga però em 
costa creure que en els pròxims par-
tits contra Obradoiro i Fuenlabrada 
al Palau Olímpic la Penya no tornarà 
a guanyar. Perquè té un equip sòlid 
i sobretot perquè té un líder com 
Laprovittola. Ara només falta que 
l’afició s’enganxi de nou al seu equip, 
l’únic però que hi ha fins ara.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

SUPERMANAGER

1- Ennis, Pangos, Campazzo.
2- Matt Thomas, Brizuela,
    McFadden Jaime Fernández.
3- Tomic, Will Thomas, Tavares,    
    Diop

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA 
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES 

El guanyador de la temporada 
rebrà una pilota firmada pels ju-
gadors de la Penya!

T’apuntes a la lliga?

LLIGA

Equip  del Diari Jornada 5 
1º  Air23Jordan davidmgmix (Badalona)  183,60
2º  Penya 1930 kharem (Badalona)  180,00
3º  winfisck gululu (Badalona)  177,80
...............................................................................................................
26º DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  141,80

Lliga (general)
1º  new skul diegoppp14 ()  709,40
2º  Rodons 2 MitchRichmond (Barcelona)  695,00
3º  winfisck gululu (Badalona)  694,60
...............................................................................................................
22º DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  655,00

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

Del 26/10 al 01/11/2018Núm. 631

LA PRÈVIA 6a Jornada ACB. Palau Blaugrana, diumenge 28 d’octubre a les 12.30h

Al Palau Blaugrana amb els deures fets

SHAWN DAWSON

NICO LAPROVITTOLA

ALBERT VENTURA

SIMON BIRGANDER CONOR MORGAN

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

BARÇA LASSA 
Entrenador: Svetislav Pesic

JAKA BLAZIC

KEVIN PANGOS

KYLE KURIC

CHRIS SINGLETON ANTE TOMIC
Penya i Barça es van enfrontar en la pretemporada a Sant Julià de Vilatorta. / David Grau - CJB

Les diferències abismals de pressupostos 
han fet que en els darrers anys guanyar a 
pistes com les del Madrid o el Barça sigui 
gairebé missió impossible. Fa uns dies la 
Penya ja va haver de visitar el feu dels 
blancs, on va competir durant 30 minuts 
tot i acabar perdent amb claredat, i aquest 
diumenge toca anar al Palau Blaugrana 
per afrontar un nou derbi contra el Barça 

Lassa (12.30h). En l’última dècada els 
verd-i-negres només han pogut guanyar 
un cop al Palau Blaugrana. Va ser la tem-
porada 2014-2015, amb Salva Maldo-
nado a la banqueta i amb un bàsquet de 
Goran Suton a dos segons del final (82-
83). Sigui com sigui, la Penya arriba al 
derbi amb la tranquil·litat que donen les 
victòries contra el Delteco GBC (88-64) i 

el Cafés Candelas Breogán (69-76). Amb 
balanç positiu (3-2) i els deures fets con-
tra dos equips de la seva lliga, els verd-
i-negres poden jugar sense cap pressió. 
El Barça Lassa es manté invicte a la lliga 
ACB (5-0), juntament amb el Madrid, però 
s’està mostrant molt menys consistent en 
l’Eurolliga (una victòria i dues derrotes). 
Precisament a Europa els blaugrana han 
d’afrontar avui divendres un nou compro-
mís a la pista del Darussafaka d’Istanbul. 
Aprofitar el cansament blaugrana pot ser 

un factor a tenir en compte, tot i que la 
Penya també ha jugat entre setmana. 
Sobre el paper els de Pesic compten 
amb una plantilla superior a la del Divina 
Joventut, reforçada enguany amb Kevin 
Pangos, Chris Singleton, Jaka Blazic, 
Rolands Smits, Artem Pustovyi i Kyle 
Kuric. Els de Carles Duran, però, busca-
ran repetir la victòria que van assolir en 
la pretemporada a Sant Julià de Vilatorta 
(62-65) per arrodonir una setmana per-
fecta.

Resultats darrera jornada

València Basket  -  Barça Lassa                 85-86
K.  Baskonia- UCAM Múrcia                          93-49
Herbalife G. Canaria - Morabanc And.      106-80
Iberostar Tenerife- Movistar Est. 73-81
Divina Joventut - Delteco GBC 88-64   
Monbus Obradoiro - Real Madrid 73-86
BAXI Manresa - Unicaja                   87-96
San Pablo Burgos   -  C. Candelas B.  92-76
Tecnyconta S.  - Montakit Fuenla  77-80

  Equip  G P

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

Classificació

Propera jornada

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

 “L’equip i el club han de fer més coses 
perquè l’Olímpic es vegi més ple”. El 
tècnic Carles Duran, en la roda de pre-
msa posterior al partit contra el Delte-
co GBC, es va mostrar preocupat per la 
fluixa entrada que va registrar el pavelló 
badaloní: només 3.802 espectadors. Una 
situació que ja es va viure en l’estrena 
contra el Morabanc Andorra, amb 4.125 
aficionats. En la ratxa victoriosa del tram 
final del curs passat, que va certificar la 
permanència, el suport del públic va ser 
clau i per aquesta nova temporada un 
dels reptes que l’entitat té damunt la taula 
és atraure més seguidors a l’Olímpic i fer 
créixer la massa social. 

Massa seients buits a
l’Olímpic en l’inici de curs

Carles Duran. / D. Grau - CJB 

Dawson va fer 14 punts. / D. Grau - CJB Conor Morgan. / ACB Photo - J.L. Vega 

Jorge Gutiérrez (8), Fede Van Lacke (7), Barro 
(11), Salvó (8), Bobrov (5) -cinc inicial-, Nevels 
(2), Dani Pérez (8), Sekulic (2), Sanadze (7) i 
Corbacho (6). 

Morgan (16), López-Arostegui (7), Laprovitto-
la (13), Bieshaar (-), Ventura (7) -cinc inicial-, 
Dimitrijevic (12), Dawson (7), Todorovic (4), 
Nogués (4) i Birgander (6). 

88 76

DIVINA JOVENTUT DIVINA JOVENTUT 

Sense fer un partit per llançar coets, la 
Penya va tombar amb autoritat el Delteco 
GBC a l’Olímpic. L’equip no va acabar de 
girar rodó, sobretot en atac. Li va faltar 
clarividencia i les pèrdues de pilota (15) 
van ser de nou un maldecap, però tot i 
això va mostrar més desig i ambició de 
victòria que no pas un conjunt guipuscoà 
desdibuixat, que excepte moments pun-
tuals, a l’inici amb un 0-7 de sortida i en 
el tercer quart, quan es va acostar a quatre 
punts (51-47), no va inquietar el domini 
verd-i-negre. Sense Mathias ni tampoc 
López-Arostegui, amb un cop al genoll, la 
Penya es va recolzar en el treball col·lectiu. 
Tothom  que va sortir al parquet va sumar, 
d’una manera o d’una altra, independent-

El Divina Joventut va fer els deures a Lugo 
en el matx ajornat de la primera jornada. Els 
badalonins van tornar a ser un conjunt molt 
irregular i en algunes fases massa condes-
cendents en defensa, però quan va arribar 
l’hora de la veritat, en l’últim quart, van sa-
ber jugar amb els nervis i la pressió dels 
gallecs per tornar cap a Badalona instal·lats 
en la sisena posició. 
Nico Laprovittola va exemplificar la irre-
gularitat verd-i-negra. L’argentí va perdre 
8 pilotes i fins al tercer quart va estar molt 
gris, però va emergir de forma espectacu-
lar en el tram final per controlar completa-
ment el ritme de joc i anotar bàsquets clau. 
Todorovic també va fer un pas endavant i 
junt amb  Conor Morgan (16 punts) i Neno 

Dawson (14), Laprovittola (6), Ventura (11), Bir-
gander (10), Harangody (6) -cinc inicial-, Dimitri-
jevic (11), Morgan (13), Todorovic (6), Nogués (9), 
Zagars (-) i Parra (2). 

Cvetkovic (14), Kinsey (10), Alec Brown (2), Redi-
vo (3), Gerun (13) -cinc inicial-, Sergi Vidal (12), 
Löfberg (-), Belemene (2), Sulejmanovic (9) i 
Christian Díaz (4).
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Treball col·lectiu
per tombar el cuer

Pas endavant
en l’últim quart

ment de l’encert, i tots els jugadors van 
acabar amb números positius tant en valo-
ració com en l’estadística del més/menys.

Dimitrijevic (12) va ser un altre dels noms 
propis d’un matx que va ser una autèntica 
muntanya russa.  
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L’hora de donar un pas endavant

CD CASTELLÓNCF BADALONA
POSICIÓ 18è

4 Partits a fora G 0  E 3  P 1
Gols a fora Marcats 3 Rebuts 4
Entrenador David Gutiérrez, ‘Guti’.

POSICIÓ 15è
4 Partits a casa G 1  E 2  P 1

Gols a casa Marcats 4  Rebuts 5
Entrenador Ramon Maria Calderé.

Amb la necessitat de tornar a guanyar després 
de tres jornades sense fer-ho, aquest diumen-
ge el Badalona rebrà el Castelló a l’Estadi. 
Serà un partit de molta exigència, davant d’un 
rival més difícil del que indica la seva classi-
ficació a la lliga, que es jugarà al vespre, amb 
llum artificial, en un ambient fred, principal-
ment per la baixada de temperatures. Potser 
per tot plegat, Ramon Maria Calderé ha de-
manat que alguns dels seus jugadors facin un 

pas endavant. “Volia un marge de confiança 
de dotze o tretze jornades i quasi s’ha com-
plert. Se’ns ha de demanar responsabilitats a 
tots. Hi ha jugadors amb molt talent als quals 
se’ls ha d’exigir més”, manifestava després de 
l’entrenament de dimecres.
Santi Magallán serà baixa durant les dues 
pròximes setmanes per culpa d’un petit tren-
cament muscular a l’abductor, la participació 
de Natalio serà dubtosa fins a l’últim moment, 

Foto: Eloy Molina.
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HÉRCULES  -  BADALONA

Hércules: Falcón, Juanjo, Nani, Pablo Íñiguez, 
Samuel; Fran Miranda (Paco Candela, 57′), Die-
go Benito (Chechu, 66′); Carlos Martínez, Pol 
Roigé, Juli (Álvaro Pérez, 73′); Emaná.

Badalona: Morales; Albarrán, Robusté, Mo-
yano, Dani Hernández; Marc Carbó (Boniquet, 
74′), Nana; Robert Simón, Santi Magallán, Giva 
(Iván Agudo, 67′); Natalio (Chacopino, 58′).

Gols: 1-0, Diego Benito (61′).

Àrbitre: Juan Antonio Campos Salinas (Comitè 
murcià). T.G: Juanjo, Fran Miranda i Pol Roigé, 
de l’Hércules; i a Moyano, Robusté i Giva, del 
Badalona.

Alerta
La derrota al camp de l’Hércules torna a 
situar el nostre equip en una situació de-
licada. Arribar a la jornada 10 a un punt 
de la zona de descens demana una reac-
ció immediata, per allunyar fantasmes i 
nervis. Crec que el Badalona té una bona 
plantilla, però el grup tercer és molt fort 
i ningú no regala res. No es pot badar. A 
més, hi ha jugadors que han de fer un 
pas endavant, com el brasiler Giva, a 
qui vam fitxar com un futbolista deter-
minant i encara no ha fet cap gol ni ha 
demostrat gran cosa. Espero que Giva, i 

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

El racó d’en Saisó

i Iván Agudo, tot i que podrà jugar, no es tro-
ba al cent per cent. El brasiler Giva té, doncs, 
més que mai, l’oportunitat de demostrar que 
és un futbolista important. Calderé ho té molt 
clar: “Té un talent innat, però l’està demostrant 
a estones. És un nano noble, entén i sap de 
què va el futbol d’aquí, però s’ha d’adaptar 
d’una vegada. Potser la seva posició ideal en 
el camp és un altre, però si li toca jugar a la 
banda, ho ha de fer. La tàctica de l’entrena-
dor no es negocia. I l’esforç, encara menys”, 
etzibava.
Preguntat pel rival de diumenge, el CD Cas-
telló, que ocupa l’avant-penúltima posició de 
la taula i que encara no ha guanyat cap partit, 

Robert Simón, 
el futbolista exemplar
Calderé es desfà en elogis en parlar del badaloní, que s’ha fet amb un lloc a l’onze

“Treballa, calla i parla al camp. És un 
exemple a seguir. Me n’alegro molt que 
hagi guanyat la titularitat. El lloc és seu, 
per mèrits propis”. Així de clar parla Ra-
mon Maria Calderé quan se li pregunta 
per Robert Simón. El futbolista badaloní 
va desaparèixer de l’onze escapulat des-
prés de la primera jornada i, aprofitant la 
baixa d’Iván Agudo, hi ha tornat en els 
dos últims partits per quedar-s’hi. “Tenim 
una plantilla llarga, amb jugadors de gran 
qualitat, per això he hagut de treballar molt 
per aconseguir la titularitat. Ara em toca no 
adormir-me, per poder continuar allà”, co-
menta el de Llefià, que aquesta temporada 
ha participat en sis partits de lliga i un de 
copa, oferint un notable rendiment. “Em 
trobo en bona forma, he afrontat amb més 
ganes de treballar que mai el temps que he 
estat sense jugar. Estic en una edat ideal 
per fer bones coses”, diu també.
Ràpid en la conducció de pilota, hàbil en el 
driblatge i incansable quan li toca defen- Foto: Eloy Molina.

alguns més, entrin en joc i puguem es-
talviar-nos patiments innecessaris. Per 
tot plegat, alerta: diumenge ens visita 
un històric, el Castelló, i l’única opció és 
sumar els tres punts.

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.

l’entrenador escapulat va ser molt eloqüent: 
“És un equip que val un milió d’euros i han fet 
un projecte per lluitar pel play-off. Ho han dit 
ells mateixos. Tenen un davanter centre com 
Mayor, i jugadors com Marc Castells o el por-
ter, Álvaro Campos. Tenen molta qualitat, serà 
un rival difícil, però hem de pensar en nosal-
tres”. Calderé no vol exagerar la transcendèn-
cia del partit, però no amaga la seva importàn-
cia. “Els dos equips necessitem guanyar. Ells 
no perden, però tampoc guanyen. A Alacant, 
contra l’Hércules, hauríem merescut empatar, 
però la sort no ens va fer costat. No hi ha ur-
gències, però sí que és un partit important”, 
va sentenciar.

Del 26/10 al 01/11/2018Núm. 631

Classificació

  Equip PTS GF GC

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

Resultats 9a Jornada

 Badalona - Castelló

 Ebro -  Conquense

 Teruel  -  Peralada

 Lleida -  Hércules

 València B  -  Alcoià

 Cornellà - Sabadell

 Vila-real B   -  At. Balears

 At. Llevant   -  Ejea

 Ontinynent -  Olot

 Espanyol B -  Barcelona B

 Hércules 1 - Badalona 0

 At. Balears 2 -  Ontinyent 1

 Olot 0  -  Lleida 1

 Castelló 1 -  València B 1

 Alcoià 2 -  At. Llevant 3

 Ejea 0 - Cornellà0

 Peralada 1   -  Ebro 2

 Conquense 1   -  Espanyol B 1

 Barcelona B 1 -  Vila-real B 1

 Sabadell 2 -  Teruel 0

Propera Jornada

El Seagull segueix aïllat 
en la seva bogeria (1-4)
Victòria al camp del Son Sardina, sis de sis i més líders de Segona Divisió

Primer triomf de Jordi Ferrón, i del Seagu-
ll, al camp del Son Sardina. Un triomf sen-
se precedents al camp groc-i-negre balear. 

Les ‘gavines’ es van avançar a Mallorca a 
la primera jugada, només treure de mig 
camp amb una pilota llarga que guanya 
l’esquena de la defensa i Orteu, amb un 
bon detall tècnic, va marcar de vaselina. 
Poc després, Pilar va aprofitar una bona 
jugada individual d’Irina per banda esque-
rra per augmentar la diferència. A partir 
d’aquí el partit es va calmar una mica. Ja 
al 42, Irina va sentenciar el matx amb el 
0-3, tot just abans del descans. Abans de 
l’inici del segon temps, les locals van patir 
l’expulsió de la seva portera.

A la represa, Cunill va intentar capficar el 
Son Sardina dins el partit però Queralt va 
rematar la feina amb una jugada individual 

al 72 amb el 1 a 4 final que manté el Sea-
gull al capdavant del grup 3 de Segona 
Divisió, amb 18 punts de 18 possibles. 
Una bogeria a l’abast de molt pocs equips. 
El repte de les 10 victòries és molt a prop 
però s’ha de mantenir sumant de tres en 
tres. 
Així que el conjunt de Badalona continua 
sent líder, seguit pel Collerense i el Zara-
goza que tots dos tenen 16: «Tot el que 
sigui sumar de tres en tres és molt impor-
tant per seguir amb la dinàmica i continuar 
amb aquesta confiança, sabem que qual-
sevol partit en aquesta categoria és difícil 
treure’l endavant» pensa Ferrón que amb 
aquest partit ja en porta sis de consecutius 
guanyats. 
Aquest diumenge a l’Estadi, setena jornada 
de lliga per seguir amb la bona dinàmica. 
El RCD Espanyol B serà el rival (diumenge, 
12 hores). Foto: Seagull

sar, Robert Simón sempre suma. Això si, 
la seva assignatura pendent continua sent 
el gol. “Miro d’aprofitar la meva velocitat 
al màxim. Les oportunitats que desapro-
fito? El gol és un assumpte que depèn de 
les ratxes”, explica. Després de 89 partits 
de lliga amb el Badalona, la seva veu es 
fa escoltar. “L’equip està tocat després de 
la derrota al Rico Pérez. Vam fer un gran 
treball al camp del líder, plantejant el partit 
que havíem de plantejar, i ara tenim mol-
tes ganes que arribi diumenge que ve per 
sumar els tres punts”, manifesta. Contra el 
Castelló toca aconseguir una victòria que 
donaria oxigen i que evitaria la possibili-
tat de caure en la zona baixa de la taula. 
Robert, però, no creu que calgui donar-li 
més importància de la que té el duel con-
tra els blanc-i-negres: “És un partit més, 
hem d’estar tranquils. Jo crec en l’equip i 
en el treball que fem cada dia. Hem de do-
nar molta importància als tres punts, però 
sense crear alarmisme”.
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El pròxim 18 de novembre, la Fundació 
Salut Alta anima a la ciutadania a partici-
par a la primera Cursa d’Orientació Soli-
da`ria per conèixer la diversitat del barri 
i col·laborar amb projectes socioeducatius 
de l’entitat. 
Sota el lema ‘Mou-te per la Salut Alta’, ja es 
poden fer les inscripcions fins el 7 de no-
vembre al web www.fundaciosalutalta.org. 
Es tracta d’una activitat esportiva a con-
trarellotge i sense itinerari prefixat on el 
participant ha de passar per uns controls 
assenyalats en un mapa en el menor temps 
possible. És una activitat que es pot pren-
dre com un agradable passeig o una prova 
atlètica competitiva.

Convocada la 
primera cursa 
d’orientació a La 
Salut AltaEls nois derroten als Reds, però perden davant Scorpions

El passat diumenge es va donar el tret de 
sortida a la temporada 2018-2019 de fut-
bol americà amb la jornada inaugural de la 
Copa Catalana de Futbol Flag en la catego-
ria Sub-15. L’equip infantil dels Badalona 

Victòria i derrota en l’inici 
de la Copa Catalana Sub-15

Dracs va tenir un gran debat tot i que, en 
quant als resultat es refereix, va obtenir una 
de cada. 
Els nois entrenats per Albert Pascual van 
debutar en el camp de Can Boada de Te-

rrassa davant els locals Reds. En aquesta 
primera trobada oficial de la temporada, els 
negre i plata van obtenir un treball triomf a 
domicili pel resultat de 13-26, en un partit 
en el qual els badalonins van demostrar que 
el treball realitzat durant tota la pretempora-
da va començar a donar els seus fruits.

Però, en el segon duel davant els debutants 
Bigues Scorpions, els de Badalona van no-
tar possiblement el cansament acumulat del 
primer partit i el poc rodatge típic de l’inici 
de la competició, va caure finalment pel 
marcador 6-19. Els de VIgues i Reiells, mal-
grat de debutar com equip en la competició, 
disposen de jguadors amb experiència. 

Després d’aquesta primera victòria i derro-
ta, els Badalona Dracs se situen en la ter-
cera plaça del grup A de la CCFA Sub-15, 
després dels líders Ironmans de Vinaròs, i 
empatats amb Sorcipions i Reds. La segona 
jornada es competirà l’11 de novembre da-
vant Ironmans i Rookies.

Foto: Pol Terrones

El Tennis Taula Badalona presenta equip femení en lliga competitiva

El Sosmatic arrassa 
i les noies s’estrenenen

El totpoderós Leka Ena d’Irun va passar 
com un huracà per Catal i va arrassar a tots 
els que se li van posar al davant. Res a fer 
van tenir els blaus contra Vidal, Palacios i 
Gerricabeitia, amb un base de Súper Divi-
dió com és Vidal i un jugador, Palacios, 
que podríem definir com a cavall entre Di-
visió d’Honor i Súper. Només Pere Navarro 
va estar a l’alçada del aprtit, vencent al jove 
Gerricabeitia, no sense dificultats, i estant 
a punt de derrotar a Palcios (9-11 al cin-
què). Adrià Fernàndez i Martí Pèlachs van 
tastar de primera mà el millor nivell esta-
tal. La bona notícia de la jornada és que 
els rivals de baix no han sumat i els bada-
lonins es mantenen a la zona tranquila de 
la taula després del 1-5 davant els vascos.

Titus
Bon resultat pel Titus Badalona a Primera 
Divisó, derrotant al Vic de Molist i Car-

celler, on ara fa ments d’un any en varen 
sortir escaldatd.

Les noies fan història
Per primera vegada el Tennis Taula Ba-
dalona presentava un equip femení en 
competició lliga. En aquesta primera con-
centració, celebrada a Sasbadell, les bla-
ves van jugar tres partits. I el debut no va 
ser gens cebedor, ja que les badalonines 
van estar a punt de sumar tres victòries. 
El Tariq Badalona, que així s’anomena 
l’equip, va derortar a l’Esparreguera (4-2) 
i va caure als dobles amb Terrassa i Reus, 
per la mínima. Lis Pardo es va erigir com 
a baluard de l’equip, ben acompanyada 
per Marina Bueno, Mariona Bachs i Alba 
Delgado.

En canvi, el Charlotte’s van tornar a fer un 
‘set’ al camp de l’Olesa per 0 a 6.Foto: Antonio Álvarez
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Segueix el malson lluny de Llefià; el YT es fa fort a 
Sant Roc; golejada del Lloreda i punt del Pere Gol

El Coalci Sant Josep suma el primer 
triomf a EBA davant l’UBSA (93-84)

L’arribada del desfibril·lador ja és una realitat a Lloreda

Màxima igualtat a Copa Catalunya; la Minguella, més líder

La Unificació Llefià no acaba d’arrencar 
a domicili: tres punts de dotze possi-
bles. Un balanç pèssim de resultats que 
no deixen alçar el vol al conjunt de Jordi 
Souto. Aquesta vegada, els vermells van 
caure a Barcelona davant el CP Sarrià 
(3-2). Amb una dinàmica molt semblant 
quant a punts a casa i lluny de Badalona 
es troba el Young Talent. Els de Ricardo 
Parra van vèncer el Baró de Viver (1-0) 
amb diana de Cristian i es manté a la part 
mitjana-alta de la taula amb 10 punts, 
tres menys que els seus veïns de Llefià.
A Tercera Catalana, el Lloreda comença a 
aixecar el vol després de golejar la Fun-
dació Esportiva Montgat a casa (4-1). 
Els de Benja trenquen una ratxa de tres 
derrotes i sumen nou punts a la taula. 
Salva (2), Adrià i Raúl, van ser els autors 
dels gols badalonins. El Pere Gol segueix 
acumulant punts després de l’empat sen-

Aficionats del centre parroquial, ja la tenim 
aquí. El CB Coalci Sant Josep de Sergi Vi-
ves ja ha estrenat el caseller de victòries a 
lliga EBA després d’un inici amarg, amb tres 
desfetes seguides. Al derbi veïnal contra la 
Unió Bàsquet Sant Adrià, la ratxa negativa 
es va trencar amb una gran actuació de 
Francesc Pascal (20 punts i 16 de valo-
ració). Raimon Carrasco i Seth Goodman 
(16+22) també van destacar en les estadís-
tiques finals, juntament amb Boja (11 re-
bots). Aquesta victòria treu els parroquials 
de la cua de la taula amb un balanç d’1 a 3.

A Copa Catalunya, el Maristes segueix 
escalant posicions i ja és tercer a la taula 
després de superar el Santa Eulàlia a L’Hos-
pitalet (63-70). El Cícol Catòlic s’endinsa 
al grup de la part alta de la taula amb un 
balanç de 2-2. El triomf a La Plana versus 
PiaSabadell (79-69) alça els de Juli Jimé-

se gols a La Salut contra el Vilassar de 
Dalt (0-0). Ambdós són fora del descens. 
Finalment, a Quarta Catalana, el Pere Gol 
B va superar el Sentmenat amb una con-
tundent golejada (6-1), el Bufalà va caure 
a Argentona i el Sistrells va patir una des-
feta a La Satàlia versus el filial del Poble 
Sec (8-0).

El desfibril·lador arriba a Lloreda
La demanda constant per part de la di-
rectiva del CF Lloreda per fi ha tingut la 
seva resposta. El club de futbol del barri 
feia força temps que sol·licitava a l’Ajun-
tament de Badalona la urgència de tenir 
un desfibril·lador a la instal·lació davant 
qualsevol problema cardiovascular que 
pogués ocórrer al camp. Tot i que serà un 
dispositiu provisional, el club s’ha tret de 
sobre una qüestió prioritària i vital per a 
la pràctica de l’esport.

nez fins a la quarta posició. Amb la mateixa 
estadística es troba el Badalonès de Xavi 
Riera, tot i que sis posicions per sota, des-
prés de caure a Sant Cugat (79-73). 
A Primera Catalana trobem una Mingue-
lla intractable i en un dels moments més 

Foto: CF Lloreda.

Foto: Flash BDN.

Foto: Minguella.

dolços de les darreres temporades. Els de 
David Martin van vèncer el Cabrera a terres 
maresmenques (68-88) i defensen la pri-
mera posició del grup 3. Unió Bàsquet Sant 
Adrià B i Claret, també acumulen un quatre 
de quatre.

Amarg mes d’octubre a Primera Catalana 
femenina. El Joventut Femení de Toni Ma-
drid encadena tres derrotes seguides i perd 
pistonada a la taula. D’encadenar una ratxa 
de 3 victòries seguides a veure’s a la part 
mitjana (3-3). Aquest diumenge, desplaça-
ment a Reus per jugar a la pista del líder. Per 
la seva part, la Minguella de Josan García 
encara no coneix el triomf (0-6) i contra el 
Joviat tindrà una nova opció per estrenar-se 
amb la primera victòria. 

Joventut 
Femení i 
Minguella no 
reaccionen

BÀSQUET COMARCAL
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Una difícil experiència pot modificar la teva visió de 
futur doncs no et deixa indiferent. Modifiques el rumb 
en funció de les circumstàncies. Recuperes una vella 
amistat.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Final d’un període de plantejaments i ideals de com han 
de ser les coses. Entres en una fase de materialització i 
hauràs de posar tota la teva energia per fer-ho realitat.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Desig per algú o ganes de fer activitats esportives. En 
aquest període l’energia que es mou dins teu, és im-
portant. Canalitzar-la serà bo per poder aconseguir el 
que vols.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Si deixes de banda una excessiva pretensió econòmica i 
et centres més a assolir reptes personals i objectius que 
t’omplen, derivaràs millor la teva energia cap al futur.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Amb la parella et pots trobar en un punt on la comu-
nicació es fa més complicada. Potser passa perquè 
cadascú es reafirma en excés i caldria un exercici extra 
d’empatia.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Final d’etapa que has dedicat molta energia a qüestions 
laborals, a projectar-te professionalment. Inicies el pe-
ríode de realització. Estigues preparat per a l’activitat.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
El Sol entra al teu signe i arriba la renovació energètica. 
Comptes amb energia suficient per fer efectius els teus 
propòsits més alliberadors amb una bona dosi d’ètica.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
La fe és necessària i pot ser un bon aliat per tu. Tant 
si ets home com si ets dona, l’energia femenina equi-
librarà una actitud excessivament vehement, usa-la a 
favor teu.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Pots començar a recollir els fruits d’una inversió o re-
bre algun ajut econòmic. Això t’ajudaria a seguir amb 
els teus projectes però no et confiïs en excés, sigues 
prudent.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
En l’estira-i-arronsa que pots tenir amb una persona jove, 
trobaràs part de la teva pròpia joventut si ja tens una edat. 
Potser caldrà adaptar-se als nous temps i gaudir-los.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Sembla que estàs al lloc que has d’estar. Tot i l’esforç 
dels darrers temps encara et queda energia per acabar 
aquest final de cicle. Estigues atent, segueixes aprenent.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Alguna cosa t’impulsa a mirar més enllà de les teves 
fronteres ja fa un temps i has après força. Possible in-
terès per una persona que es troba lluny. Sospesa la 
situació.

Del 26/10 al 01/11/2018Núm. 631
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