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La fi d’un 
malson

Badalona ha 
posat en marxa 
la campanya de 
vacunació 
contra la grip   5

Després de molts anys de lluita 
Badalona Capaç disposarà d’un 
nou centre al 2021
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El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha tan-
cat un serial que ha durat més de tres anys. 
La fundació Badalona Capaç disposarà de 
nou centre a partir del 2021, un cop aprovat 
el conveni entre Consistori, patronal de la 
Fundació i l’Incasòl, que permetrà la seva 
construcció al barri de Pomar. El dictamen 
va ser aprovat per unanimitat.

Aquest va ser sense dubte el punt més 
destacat de l’ordre del dia. També va ser 
destacable, la caducitat del dret de rever-
sió de diferents propietaris de finques del 
carrer Casas i Amigó, fet que propiciarà el 
reallotjament de les famílies afectades per 
la futura construcció dels laterals de l’au-
topista C-21, així com la modificació de 
l’ordenança fiscal de l’IBI, la qual permetrà 
que els ciutadans no és vegin perjudicats 
per l’increment dels valors cadastrals.

Finalment, també va quedar aprovada la 
proposta dels dos festius locals de l’any 
2019, dissabte 11 de maig (Sant Anastasi, i 
dilluns 10 de juny, Segona Pascua)

El Ple dona llum verda al nou centre 
de Badalona Capaç, al barri de Pomar

tèrmic corresponent per la seva extincióDesprés que aquest passat dijous que-
des tancada de forma preventiva per la 
possibilitat de la presència d’una plaga, 
la biblioteca de Can Casacuberta torna a 
obrir les portes aquest dilluns, un cop feta 
l’actuació pels tècnics de la Unitat de Pro-
tecció de la Salut (UPS) de Salut Pública.
Divendres es va confirmar l’existència 
d’una plaga de xinxes en dues zones molt 
petites, les quals van quedar precintades 
i aïllades per tal de realitzar el tractament 

La biblioteca de Can 
Casacuberta torna a 
obrir amb normalitat
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Campanya de vacunació 
contra la grip a Badalona

Badalona ha posat en marxa la campan-
ya de vacunació contra la grip, la qual va 
promoguda des del Departament de Salut, 
mitjançant l’Agència de Salut Pública.
Un dels objectius d’enguany és augmen-
tar el nombre de vacunacions entre el 
personal sanitari, i també entre les dones 
embarassades, molt per sota de la quota 
desitjada.
La campanya durarà fins al 15 de desem-
bre, just abans de l’inici del període més 
sever de l’activitat gripal, entre desembre 
i gener. Les vacunes estan disponibles 
des del passat dia 23 als Centres d’Aten-
ció Primària (CAP). Les farmàcies també 
participaran en la campanya, promovent la 
vacunació entre les persones de risc que 
freqüentin els seus establiments, i el seu 
propi personal.

La vacunació contra la grip s’adreça a:

· Les persones de més de 60 anys

· Les persones amb problemes crònics de 

salut (com pulmonars, cardiovasculars o 
diabètics)

· Les persones internades en residències 
de gent gran, centres sociosanitaris, etc.

· Les dones embarassades

· Les persones que poden transmite la grip 
a persones d’alt risc, com és el cas dels 
professionals de la salut i serveis socials 
o cuidadors.

· Els professionals que realitzen serveis 
especials per la comunitat com és el cas 
de policies, bombers, personal de protec-
ció civil o que treballen en emergències 
sanitàries o en institucions penitenciàries.

L’any passat la grip va causar a Catalunya 
un total de 1.306 casos greus, la majoria en 
persones no vacunades. Segons l’Agència 
de Salut Pública, la cobertura de vacunació 
entre la gent gran és d’un 54%, bona dada 
però per sota del 75% marcat per l’OMS

Part de l’oposició mostra preocupació 
davant la possibilibilitat de perdre recursos 
per als Serveis Socials
Els Grups municipals de Guanyem Bada-
lona en Comú, ERC-Avancem-Mes, PD-
CAT, i ICV-EUiA han publicat una nota de 
premsa en la qual mostren la seva preo-
cupació davant la possibilitat d’una pèr-
dua de recursos per als Serveis Socials.

L’any 2017 Ajuntament i Generalitat 
signaven un conveni sota el nom de 

reducció en l’excés de feina del seu per-
sonal.

Aquests grups municipals assenyalen 
que el Govern no ha signat l’addenda 
del 2018, finalitzant el termini a finals 
d’aquest mes d’octubre. Aquesta Ad-
denda hauria de permetre la contracta-
ció d’aquestes 25 persones mitjançant 

Contracte Programa, el qual permetia la 
contractació de 25 professionals, pagats 
al 34% per l’Ajuntament i el 66% per la 
Generalitat. Aquesta contractació donaria 
peu a l’incorporació de personal admi-
nistratiu, i l’augment d’educadors socials 
en zones complexes de la ciutat, perme-
tent d’aquesta manera. s’aconseguiria 
una millora en l’atenció ciutadana i una 

programes temporals, incorporant-los 
de forma definitiva a l’estructura segons 
l’evolució de la plantilla.
 
Fonts del govern municipal han manifes-
tat que s’està treballant per tal de poder 
contractar al personal vinculat al Con-
tracte Programa, qüestió que l’anterior 
Govern no va formalitzar.

Redacció - redaccio@diaridebadalona.comDel 02/11 al 08/11/2018Núm. 632
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El Museu repassa els 160 anys 
de La Badalonense amb una exposició
La Badalonense va ser la primera 
societat coral que es va fundar a 
Badalona i enguany l’entitat com-
memora el 160è aniversari. Per 
aquest motiu, el Museu de Ba-
dalona ofereix una exposició que 
repassa la seva trajectòria que es 
pot visitar a la planta baixa de la 
Casa de la Vila fins el 30 de no-
vembre.
 
Néix l’any 1852
La Societat Coral La Badalonen-
se és una entitat nascuda l’any 
1852 després de diverses troba-
des d’un grup d’obrers, artesans, 
pescadors, corders i teixidors 

de la ciutat, que finalitzaven la 
jornada amb una tertúlia i can-
tant cançons populars. A partir 
d’aquí va sorgir el ‘Coro de Ba-
dalona’ i fins el 25 de juliol de 
1857 la societat no va ser regis-
trada, sent així una de les corals 
més antigues de Catalunya i 
Espanya. A partir d’aquí va en-
trar a formar part de la Societat 
Euterpe de la Federació de Cors 
de Clavé.
Al llarg de la seva trajectòria, 
l’entitat ha actuat al Palau de 
Congressos de Madrid i l’any 
2010 va rebre la Creu de Sant 
Jordi.

La Diputació repararà dos edificis de Badalona 
per preservar el patrimoni arquitectònic

Coincidint amb l’Any Europeu del 
Patrimoni Cultural, la Diputació de 
Barcelona ha anunciat que destinarà 
23.586.623,43 euros a preservar el 
patrimoni arquitectònic de la demarca-
ció, mitjançant obres de consolidació, 
reforma i rehabilitació d’edificis monu-
mentals i jaciments arqueològics.
Entre les 201 actuacions de les 12 
comarques, Badalona es una de les 
ciutats que es beneficiarà d’aquesta 
inversió. Concretament es repararà la 
coberta de la Torre Codina i es millo-
rarà la planta baixa de la CACI.
 
Torre Codina
Es tracta d’una masia protegida com 
un bé d’interès local dels segles XVI i 
XVII, dissenyada per l’arquitecte tarra-

goní Josep Maria Jujol i Gibert, i si-
tuada a la part alta del barri de Canyet, 
entre el torrent de Fregons i la carrete-
ra que connecta Badalona i Montcada 
i Reixac.
 
CACI
Pel que fa a la CACI és una antiga fà-
brica construïda l’any 1899 i consta 
de cinc plantes i prop de 5.400 me-
tres quadrats. Des de fa anys pretenia 
ser el museu nacional del còmic i la 
il·lustració, però a causa de les difi-
cultats per engegar el projecte, tot 
apunta que la planta baixa, després de 
la remodelació, es destinarà a realitzar 
activitats alternatives com xerrades i 
exposicions a partir del mes de maig 
de 2019.
 

‘Selfies’, el curt guanyador 
del 44è festival de Filmets

El curt d’animació de poc més de 4 minuts, 
‘Selfies’, ha estat el guanyador del premi 
a la millor pel·lícula de la 44a edició del 
Filmets Badalona Film Festival. Es trac-
ta, concretament, d’una producció suïssa 
escrita i dirigida per Claudius Gentinetta. 

La història llença un missatge molt crític i 
de denúncia cap a la societat actual on to-
thom té la necessitat de fotografiar-ho tot 
per donar fe que allò que passa existeix. I 
sobretot és un curt on la vida no té sentit, 
tant en la seva part positiva com en la ne-

Foto: Filmets

gativa, si no és mitjançant una ‘selfie’, per 
absurda que sigui.
 
210 projeccions
La 44a edició de Filmets, que s’ha ce-
lebrat del 19 al 28 d’octubre i ha acollit 
210 projeccions d’arreu del món, també 
ha premiat a altres curtmetratges com  
‘Bonobo’ amb el premi especial del jurat; 
‘Proch’ a la millor direcció; ‘Viacruxis’ 
amb el premi del públic, però també a 
Rachel Shenton (The silent child) i Martin 
Drainville (Trois pages) com els millors 
actors.

30% més d’espectadors
Enguany Filmets tanca aquesta edició 
amb un total de 14.531 espectadors que 
han passat pels tres teatres de la ciutat, 
dels quals cal destacar els més de 5.000 
alumnes de primària i secundària. Però el 
festival també ha crescut qualitativament, 
especialment a les activitats adreçades a 
professionals, com la trobada d’un cente-
nar de representants de més de 50 produc-
tores de la indústria audiovisual. 

Rafa Sánchez, Luis Bolín i Mario Martínez, 
més coneguts com La Unión retornen a 
Badalona per fer-nos moure l’esquelet a rit-
me dels millors èxits de la seva trajectòria. 
Hombre Lobo’, ‘Más y más’, ‘Maracaibo’ i 
‘Vuelve el amor’, entre altres títols sonaran 
en directe a la sala Sarau 08911, el diven-
dres 9 de novembre a les 23 hores.
Des de 1984, La Unión segueix prota-
gonitzat la història del pop en espanyol, 
tractant-se de la banda i el retrat de tres 
generacions que han trobat, en les seves 
lletres i so, una forma de sentir la vida o ex-
pressar-se davant l’adversitat. L’any 2006 va 
rebre un doble disc de diamant per la seva 
carrera discogràfica, ja que ha estat disc 
multiplatí amb més de 200.000 còpies en 
quatre àlbums diferents.

La Unión torna 
a Badalona el 9 
de novembre

Del 02/11 al 08/11/2018Núm. 632Toni Santiago - redaccio@diaridebadalona.com Toni Santiago - redaccio@diaridebadalona.com
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Morgan-Birgander, sorpresa i continuïtat
Amb una economia de guerra com la que 
té el Joventut sovint cal arriscar amb els 
fitxatges, adquirint jugadors amb poca 
experiència en lligues punteres. El marge 
d’error és molt gran i hi ha diversos fac-
tors incontrolables (com ara les lesions o 
l’adaptació a la ciutat i a la lliga), però ara 
mateix el joc interior verd-i-negre es tro-
ba en una zona de confort amb les peces 
de Simon Birgander (21 anys) i Conor 
Morgan (24), tots dos amb contracte fins 
juliol del 2020.
El suec ha passat d’anotar 4 punts i caçar 

4 rebots al Clavijo de Leb Or, a sumar-ne 
8.5 i 6.2 a l’ACB en poc més d’un any; 
Birgander està guanyant presència a la 
zona, i cada partit sorprèn amb algun 
recurs nou. Morgan, pescat a la descone-
guda lliga de Nova Zelanda, ha encaixat 
com un guant als esquemes de Duran i és 
una autèntica navalla suïssa amb el seu 
gran rang de tir i joc dur; el canadenc ha 
anotat una mitja de 16 punts en els últims 
3 partits disputats. L’Olímpic es pot fregar 
les mans amb la progressió d’aquest pa-
rell de joves.

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

BADALONA ÉS BÀSQUET
Laprovittola, líder en 
assistències però també en 
pilotes perdudes

Laprovittola. / D. Grau - CJB 

LA PRÈVIA 7a Jornada ACB. WiZink Center, diumenge 4 de novembre a les 12.30h

Una victòria per mirar cap amunt

SHAWN DAWSON

NICO LAPROVITTOLA

ALBERT VENTURA

SIMON BIRGANDER CONOR MORGAN

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

MOVISTAR ESTUDIANTES 
Entrenador: Josep Maria Berrocal

EDGAR VICEDO

OMAR COOK

DARÍO BRIZUELA

N. CANER-MEDLEY NIKOLA JANKOVIC
Birgander esmaixa en el darrer partit al Palau Blaugrana. / David Grau - CJB

La visita al camp del Movistar Estudian-
tes enceta un mes de novembre que pot 
ser clau per a la Penya. Després d’anar a 
Madrid, els de Carles Duran han de rebre 
el Monbus Obradoiro i el Montakit Fuenla-
brada a l’Olímpic i posteriorment els tocarà 
viatjar a Saragossa per enfrontar-se al Tec-
nyconta. Quatre partits contra teòrics rivals 
directes on sumar victòries serà sinònim 

d’aparcar velles angúnies i mirar cap amunt 
en la classificació. 
El primer d’aquests obstacles és un Estu-
diantes que aquesta temporada enceta nova 
etapa sota la direcció del tècnic català Josep 
Maria Berrocal. Els madrilenys han jugat 5 
partits, un menys que la Penya, i sumen 
dues victòries, a casa contra el Fuenlabra-
da (77-75) i a la pista de l’Iberostar Tene-

rife (73-81). En l’última jornada, al WiZink 
Center, van sucumbir contra un Kirolbet 
Baskonia que últimament està apallissant 
tots els seus rivals a l’ACB (67-100). En 
aquest partit, a més, es va lesionar el pivot 
serbi Nikola Jankovic, una de les cares no-
ves de l’Estudiantes, que va patir un esquinç 
al turmell dret i caldrà a veure si pot jugar 
contra la Penya. A més de Jankovic, els ma-
drilenys han incorporat l’escorta hongarès 
Zoltan Perl, el també escorta porto-riqueny 
Gian Clavell i l’aler internacional italià 

Alessandro Gentile (2m02 i 25 anys), fitxat 
just aquesta setmana per reforçar l’equip. 
Respecte del curs passat continuen peces 
importants com el base Omar Cook, els 
jugadors del planter Darío Brizuela i Edgar 
Vicedo i els alers-pivots Nik Caner-Medley 
i Goran Suton. 
La Penya buscará mantenir el bon nivell ex-
hibit en el derbi contra el Barça per sumar 
la quarta victòria del curs, en un partit on 
Carles Duran seguirà sense poder comptar 
amb el lesionat Dakota Mathias. 

SUPERMANAGER

1- Pangos, Bassas, Ennis.
2- M. Thomas, Jaime Fernández, 
McFadden, Brizuela.
3- Ayón, Shermadini, Shengeila, 
Will Thomas

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 6 
1º  SFDB virolas (Sant Fruitós de Bages)  224,00
2º Penya Carri L.. Lemita (Badalona)  215,20
3º  keopps Lera (Terrassa)  211,80
...............................................................................................................
71º DiarideBadalona  130,60

Lliga (general)
1º   SFDB                     virolas (Sant Fruitós de Bages)  897,20
2º  LeBron                   belito32 (Badalona)  861,20
3º  Air23Jordan          davidmgmix (Badalona)  860,20
...............................................................................................................
27º                               DiarideBadalona   785,60

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

Harangody va forçar la pròrroga. / David Grau - CJB

López-Arostegui (8), Laprovittola (12), Ven-
tura (8), Birgander (4), Harangody (11) -cinc 
inicial-, Neno Dimitrijevic (7), Dawson (20), 
Morgan (19), Todorovic (3) i Nogués (-). 
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DIVINA JOVENTUT 

Pels pèls. El Divina Joventut va fregar el 
triomf al Palau Blaugrana en un derbi vi-
brant que es va resoldre a la pròrroga. Els 
verd-i-negres van plantar cara en tot mo-
ment, però en les accions decisives va faltar 
una mica més d’encert per tombar un Barça 
Lassa que va trobar en Kevin Pangos (32 
punts) el seu salvavides. 
L’actuació del base blaugrana i la superio-
ritat física de Seraphin dins la pintura en el 
temps extra van ser claus per acabar decan-
tant la balança. Laprovittola (12 punts i 10 
assistències), un dels destacats junt amb 
Dawson (20 punts) i Morgan (19), va tenir 
el darrer tir per empatar, sense èxit. 
La Penya va fer un inici de partit per em-

Kevin Pangos (32), Singleton (12), Jaka Blazic 
(3), Pustovyi (11), Claver (10) -cinc inicial-, Se-
raphin (12), Pau Ribas (-), Hanga (6), Smits (1), 
Heurtel (-) i Kuric (7).

94

BARÇA LASSA

Un derbi vibrant
que es decideix a la pròrroga

marcar i en el segon quart va disposar d’un 
màxim avantatge de 15 punts (14-29). La 
tornada al parquet de Kevin Pangos, però, 
va fer despertar els de Pesic, que al descans 
ja havien girat la truita (40-38). En la repre-
sa, per dos cops, el Barça va marxar de deu 
punts de diferència, però la Penya mai no es 
va rendir i Harangody va enviar el matx a la 
pròrroga amb un gran triple des de la can-
tonada. Ja en els cinc minuts extra, Pangos 
i Seraphin van dur la veu cantant per acabar 
tombant la resistència d’un Joventut que en 
el tram final del temps reglamentari i en la 
pròrroga va tenir diversos tirs alliberats que 
si haguessin entrat podrien haver canviat el 
desenllaç del matx.

Resultats darrera jornada

C. Candelas Breogán  - M. Obradoiro             69-56
UCAM Múrcia - BAXI Manresa                          79-84
Unicaja - Tecnyconta Saragossa      98-82
Morabanc And.- Iberostar Tenerife 81-96
Barça Lassa - Divina Joventut  94-92   
Real Madrid - San Pablo Burgos 90-77
Delteco GBC - Herbalife G. Canaria                   74-63
València Basket   -  Montakit Fuenla  86-67
Movistar Est. -  Kirolbet Baskonia  67-100

  Equip  G P

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

Classificació

Propera jornada

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

Inici de lliga de contrastos per a Nico Lapro-
vittola. El base s’està doctorant un cop més 
com un gran assistent i després de sis jorna-
des ja encapçala el rànguing de millors pas-
sadors de la lliga ACB. L’argentí ha repartit 49 
assistències, amb una mitjana de 8,1 per par-
tit, que l’enfilen al primer lloc de la classifica-
ció per davant d’Alex Renfroe (6,6) i Jayson 
Granger (6,1). Contra el Barça, per exemple, 
en va repartir 10. Les pilotes perdudes, però, 
estan suposant un llast per al jugador verd-
i-negre, que malauradament també lidera el 
rànquing de pèrdues amb 5,3 per partit. Una 
irregularitat que no li ha permès oferir encara 

la seva millor versió però que no ha impedit 
que segueixi sent un jugador absolutament 
determinant. 



Albert Fibla - redaccio@diaridebadalona.com Albert Fibla - redaccio@diaridebadalona.com C.F. BADALONA10 11C.F. BADALONA

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

LA PRÈVIA 11a Jornada. Estadi de El Collao. Diumenge, 4 de novembre. 17 hores

Amb la moral alta

ALCOIÀ CF BADALONA
POSICIÓ 9è

4 Partits a casa G 1  E 2  P 1
Gols a casa Marcats 8 Rebuts 7

Entrenador Vicente Mir.

POSICIÓ 11è
5 Partits a fora G 1  E 2  P 2

Gols a fora Marcats 5  Rebuts 8
Entrenador Ramon Maria Calderé.

Després de la glopada d’oxigen que va 
suposar la victòria davant el Castelló a 
l’Estadi, el Badalona visitarà un altre 
històric, l’Alcoià, aquest diumenge, a 
les 17 hores. El desplaçament a El Co-
llao és ja tot un clàssic de la temporada 
escapulada i enguany arriba en un bon 
moment per als dos equips, que tenen els 
mateixos 13 punts i ocupen posicions en 
la zona mitjana de la taula. Si el cap de 

setmana passat el Badalona va tornar a 
guanyar a casa, l’Alcoi ho va fer com a 
visitant, precisament en un lloc, la ciutat 
esportiva de Paterna, on també va vèncer 
l’equip de Ramon Maria Calderé. De fet, 
els alacantins han tret més punts en els 
desplaçaments que a El Collao. El 3-1 de 
la primera jornada contra el Barça B és 
el seu últim triomf com a local. Després, 
han empatat contra l’Ontinyent (0-0), 

Foto: Eloy Molina.

02

BADALONA  -  CASTELLÓ

Aire
En aquesta muntanya russa que és, 
ara mateix, el Badalona, la victòria 
de diumenge passat, davant el Cas-
telló, ha de tranquil·litzar l’entorn i, 
sobretot, ha de servir perquè hi hagi 
més confiança que aquest equip pot 
lluitar per acabar la lliga a prop de la 
zona alta de la classificació. Deixant 
en l’oblit l’accident d’Olot, Calderé 
va demanar, com jo mateix havia fet 
des d’aquesta tribuna, que alguns 
dels seus jugadors fessin un pas en-
davant. I així va ser. Crec que el Ba-

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

El racó d’en Saisó

l’Espanyol B (2-2) i el Teruel (1-1), i han 
perdut contra l’Atlètic Llevant (2-3).
“És un altre equip històric, que ha estat 
recentment a segona i que sempre aspi-
ra al play-off. Visitarem un camp difícil, 
on el públic pressiona molt”, comentava 
Ramon Maria Calderé a aquest diari, en 
acabar l’entrenament de dimecres, refe-
rint-se al rival de diumenge. “La victòria 
contra el Castelló ha vingut a reforçar el 
bon treball que estem fent des de prin-
cipi de temporada, ens ha donat crèdit”, 
deia també. El tècnic escapulat demana 

Aprovat unànime
L’assemblea de socis del CF Badalona dóna llum verd 
als números de l’entitat, que segueix el seu camí cap a la SAE

Dimarts passat, els socis del CF Badalona 
van aprovar, per unanimitat, el pressupost 
per a la present temporada, que serà de 
914.000 euros, i la liquidació de l’exercici 
esportiu de la temporada 2017-2018, que 
es va tancar amb un benefici de 5.215,76 
euros. Ho van fer en l’assemblea general 
ordinària del club, que va tenir lloc al Ra-
fael Hoteles, en la qual el president, Mi-
guel Ángel Sánchez, va donar detalls sobre 
la relació amb l’actual govern municipal i 
sobre el moment en què es troba el procés 
de conversió en societat anònima espor-
tiva.
Sánchez va assegurar que el govern del 
PSC s’ha compromès a liquidar els as-
sumptes pendents entre el club i l’Ajunta-
ment abans del final del primer trimestre 
de l’any que ve. Un d’ells, el pagament per 
la gespa del camp de l’Avinguda de Nava-
rra que es va col·locar al camp municipal 
de Montigalà, ja s’ha solucionat. Un altre, 
la denúncia per com es va resoldre la per-
muta dels terrenys on estava situat l’his-
tòric camp de l’entitat escapulada, podria 

arribar als jutjats el mes de gener.
Pel que fa al procés de conversió en 
societat anònima esportiva, el CF Bada-
lona tornarà a convocar als seus socis 
a una assemblea abans del 30 de gener 
de 2019, quan l’exercici natural del 2018 
estigui tancat. Tot fa pensar que la trans-
formació no serà efectiva abans de la 
temporada que ve.

Foto: CFB

Mariano
Una de les partides del pressupost d’aques-
ta temporada arribarà pels drets de formació 
de Mariano Díaz, el jugador format en les 
categories inferiors del Badalona que el Real 
Madrid va fitxar la temporada 2011/12 i que 
ha recuperat enguany, després de traspas-
sar-lo a l’Olympique de Lió. El Badalona in-
gressarà, aproximadament, 250.000 euros.

dalona farà una millor segona volta 
perquè serà un equip més conjuntat, 
però tots els partits valen tres punts i 
és important trobar la regularitat. De 
moment, hem agafat aire.

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

“continuïtat” en el joc del seu equip i no 
dubta a confirmar que repetirà la defensa 
de tres centrals que tan bon resultat li va 
donar la passada jornada: “Segurament 
sí que seguirem amb la defensa de cinc 
jugadors, perquè vaig quedar satisfet. 
Aquesta setmana hem tingut més temps 
per treballar-la i corregir algun desajus-
tament”. Santi Magallán continuarà de 
baixa, encara convalescent per la lesió 
muscular que va patir la setmana passa-
da. La resta de jugadors estaran dispo-
nibles.
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Badalona: Morales; Albarrán, Robusté, Este-
llés, Moyano, Dani Hernández (Escudero, 89′); 
Marc Carbó, Nana; Robert Simón (Aly, 84′), Na-
talio (Iván Agudo, 73′); Chacopino.

Castelló: Álvaro; Rubén, Eneko, Regalón, Del-
gado, Gálvez, Muguruza (Kilian, 54′), Theo (José 
Carlos, 62′), Mayor, Caballero i Hicham (Cubi-
llas, 70′).

Gols: 1-0, Albarrán (p) (53′). 2-0, Robert Simón 
(75′).

Àrbitre: Álvaro Varón (balear). Va amonestar 
Calderé. T.G.: Regalón, Caballero, Albarrán, 
Marc Carbó i Delgado.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Hércules 22 10 5
 2. Vila-real B 20 18 10
 3. Lleida 17 11 7
 4. Espanyol B 16 17 12
 5. At. Llevant 15 13 9
 6. Barcelona B 15 12 8
 7. At. Balears 15 13 12
 8. Sabadell 14 14 16
 9. Alcoià 13 13 13
 10. Ontinyent 13 8 9
 11. Badalona 13 11 13
 12. Olot 12 10 10
13. Cornellà 12 8 9
 14. València B 11 12 13
 15. Teruel 11 4 7
 16. Conquense 10 9 12
 17. Ejea 9 3 9
 18. Castelló 8 7 10
 19. Peralada 8 8 12
 20. Ebro 8 5 10

Propera Jornada

 Badalona 2 - Castelló 0

 Ebro 0 -  Conquense 0

 Teruel 0 -  Peralada1

 Lleida 0 -  Hércules 1

 València B 2  -  Alcoià 3

 Cornellà 1 - Sabadell 1

 Vila-real B 2   -  At. Balears 1

 At. Llevant 2   -  Ejea 0

 Ontinynent 0 -  Olot 0

 Espanyol B 1 -  Barcelona B 0

 Alcoià - Badalona 

 Ejea -  València B

 At. Balears  -  Espanyol B

 Conquense -  Teruel

 Peralada -  Cornellà

 Ontinyent - Vila-real B

 Castelló   -  Lleida

 Sabadell   -  At. Llevant

 Barcelona B -  Ebro

 Olot -  Hércules

Resultats 10a Jornada

Les ‘gavines’ també són humanes: el Seagull 
cedeix els primers punts (0-0)
Encara mantenen la primera posició al sac però ja no hi ha marge d’error

El Seagull de Jordi Ferrón segueix sense 
conèixer la derrota, però davant el RCD Es-
panyol B ha experimentat un dels duels més 
complicats fins ara. 
Les ‘gavines’ només van poder emportar-se 
1 punt en un empat sense gols a l’Esta-
di Municipal de Badalona, contra un filial 
blanc-i-blau que es va mostrar fort i domi-
nant. «El domini de la pilota va ser per elles, 
tot i que les ocasions més clares va estar 
nostres. Hem patit», explica el tècnic Jordi 
Ferrón. 
Malgrat el resultat, l’entrenador badaloní es 
va mostrar content per l’esforç de totes les 
jugadores i creu que l’empat serà construc-
tiu per l’equip. «Hem d’agafar força i conti-
nuar, seguim invictes i a dalt».

Per l’Espanyol, el partit ha tingut dues parts 
molt diferenciades. «A la primera vam tenir 
la possessió nosaltres i la segona part va 

estar més dividida amb ocasions de contra-
atac. Tenen un gran equip i si juguen així, 
perdran pocs punts», explica l’entrenador 
Àlex Moreno. El filial blanc-i-blau encara 
no s’ha retrobat amb la victòria, però ha 
marxat de Badalona satisfet per la feina feta: 
«Vam fer un gran partit i marxem amb un 
mal gust de boca per no tenir els 3 punts. 
Però queden molts partits i hem de seguir 
amb la mateixa feina».

Ferrón no ha volgut valorar l’acció polèmica 
del partit i es queda amb el gran nivell que 
els dos equips van mostrar al camp. Aques-
ta setmana a les ‘gavines’ els hi espera un 
altre partit complicat al camp de l’Igualada 
amb un horari poc habitual: dissabte 3 a les 
18:30h. 
Tot i que es mantenen líders, les blaves veu-
en com el Zaragoza es troba a un punt de 
distància. Foto: Seagull

L’exercici esportiu de 
la temporada passada 
s’ha resolt amb un 
benefici de 5.215 euros

L’Ajuntament s’ha 
compromès a tancar 
els assumptes 
pendents el primer 
trimestre de 2019

El club ingressarà al 
voltant de 250.000 
euros pels drets de 
formació de Mariano
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El Sosmatic Badalona cau derrotat a la 
bombonera del Club Natació Sabadell, club 
que compta amb un fitxatge estranger, el rus 
Yuri Beschastnyy, a qui Adrià Fernàndez va 
estar a prop de derrotar. Martí Pèlachs i An-
toni Martínez no van poder fer res i només 
Fernàndez va puntuar sobre Ivan Ruiz, 
deixant el marcador a 5-1. En canvi, el Titus 
posa pressió al primer equip situant-se com 
a líder del grup 3 de Primera Divisió després 
del 6-0 davant el Son Cladera de Mallorca. 
A Tercera Divisió, el Charlotte’s comença a 
mirar cap a Segona amb una nova còmoda 
victòria (5-1) davant el Parets, que deixa al 
Cardedeu sense imbatibilitat i els badalo-
nins són líders en solitari.

El Tennis 
Taula és líder 
en Primera i 
Tercera DivisióEs consolida líder amb dues victòries més

El Korfball Badalona empata
davant del semifinalista francès

El Club Korfball Badalona, sota el nom de Rot-
llana, va debutar a casa a la lliga francesa contra 
el semifinalista de la lliga nacional francesa, el 
SJBAGB. El partit va finalitzar amb un empat de 
15-15, quant durant tota la primera part va ser 
de domini del conjunt francès guanyant a l’inici 
per 1-5, però de mica en mica els badalonins 
van començar a despertar-se i escurçar les di-
ferències arribant a la mitja part perdent de 3.
A l’inici de la segona part, la Rotllana va co-
mençar a dominar el joc i arribant a falta de 
cinc minuts per empatar el partit i tenir la pi-
lota en tres jugades per guanyar-lo, malgrat 
la mala sort de no remuntar del tot, la bona 
imatge que va donar va ser especial de tenir un 
equip francès que els hi va posar el panorama 
difícil. Amb aquest empat, i dues victòries més, 
el Club Korfball Badalona és lider a la lliga 
francesa. El pròxim diumenge 4 de novembre, 
els badalonins disputaran en la lliga catalana 
contra el Vacarisses. El partit es disputarà a les 
10.30 hores al Poliesportiu de Llefià, després 
de l’equip júnior que rebrà la visita del Sant 
Llorenç a les 9.30h.Foto: Korfball Badalona

Els Dracs comencen amb tres derrotes i un empat

Montigalà fou escenari de les jornades inaugural 
de la Copa Catalana sub-11 i cadet

El camp de Montigalà va ser el passat cap 
de setmana l’escenari de la jornada inau-
gural de la Copa Catalana Sub-11 i Cadet 
de Futbol Americà, on els Badalona Dracs 
participava amb un total de tres equips, 
dos en la categoria benjamí i l’altre en la 
cadet.
La Copa Catalana no va començar de ma-
nera desitjada, ja que l’equip Dracs Negre 
va perdre de forma clara en el seu debut 
davant els Terrassa Reds, pel resultat de 
38-12. Els vallesans es van mostrar més 
contundents en atac i compenetrats en 
defensa, deixant sense opcions als badalo-
nins. Els seus companys dels Dracs Plata 
van estar a punt de venjar la derrota inicial 
ja que, després d’un gran partit davant els 
Reds, van tenir opcions d’aconseguir de-
butar amb victòria, però finalment es van 
haver de conformar amb l’empat davant els 
de Terrassa per 7-7. La jornada va finalitzar 

amb el duel fratricida entre l’equip Negre 
i Plata, amb triomf dels platejats després 
d’una trobada espectacular que va acabar 
amb un ajustat 19-24.
La pròxima jornada de la Copa Catalana 
Sub-11 es disputarà l’11 de novembre i 
tornarà a tenir com a escenari el Camp de 
Montigalà. Els rivals sí que canviaran i en 
aquesta ocasió seran els Barberà Rookies i 
Argentona Bocs.
Pel que fa a l’equip cadet, no va tenir gaire 
sort en el seu debut. Tot i jugar en casa i 
davant la seva afició, els d’Ignasi Heras van 
caure en el partit inaugural davant L’Hospi-
talet Pioners per un contundent 39-0. En 
el segon partit es van mostrar més segurs 
i van cometre menys errors, però no van 
tenir suficient per derrotar als Ducs, caient 
per un ajustat 14-20. La seva segona jorna-
da se celebrarà el 17 de novembre davant 
els Barcelona Pagesos i Reus Imperials.Foto: Dracs

Foto: CTT Badalona
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La manca de regularitat torna 
a frenar la Llefià i el Young Talent

La Minguella espanta: 
cinc victòries en cinc jornades

Primera derrota vermella a casa davant el Canyelles

Triple de victòries a Copa Catalunya: Círcol, Maristes i Badalonès

Un pas endavant i un altre enrere. Les tres 
victòries seguides de la Unificació Llefià un 
mes enrere s’han traduït en tres derrotes en 
les darreres quatre jornades. Tres punts de 
dotze possibles que no deixen els de Jor-
di Souto trepitjar una posició superior a la 
quarta plaça. Davant el Canyelles, els bada-
lonins van dominar la possessió i van gaudir 
d’ocasions per avançar-se al marcador, però 
el travesser i la manca d’efectivitat a porteria 
ho van evitar. La gespa condicionada per la 
pluja no va deixar jugar còmode els vermells 
i una errada defensiva es va pagar molt car 
al primer temps. A la represa, el Canyelles 
va rematar la feina en una jugada semblant. 
El porter visitant i la manca de forces va aca-
bar de sentenciar l’equip. 

Per la seva banda, el Young Talent de Ricardo 
Parra visita el camp del gran aspirant a l’as-
cens, un escenari on no ha marxat cap punt. 

Un, dos i fins a tres victòries badalonines 
vam celebrar l’anterior cap de setmana a 
Copa Catalunya. Círcol Catòlic, Fruits Secs 
Corbera Badalonès i Maristes Ademar van 
fer ple de triomfs. Meritòria celebració a La 
Plana per part de l’Ademar de Lluís García 
davant el CB Santa Coloma, rival de la part 
alta de la taula (64-54). Per la seva part, i 
també al mateix escenari, va sumar els dos 
punts els dimonis de Xavi Riera enfront del 
Santa Eulàlia (52-48). Finalment, el Círcol 
de Juli Jiménez va arrodonir la jornada al 
temple badaloní contra el Bàsquet Molins 
(75-63). Aquest fil victoriós s’allarga un es-
glaó per sota.

Qui pot aturar la Minguella? El conjunt de 
David Martin segueix traduint les jornades 
disputades aquesta temporada per victòria. 
Els de Casagemes van esclafar el filial del 
Lluïsos de Gràcia amb un contundent i extra-

El CE Mataró es va imposar al conjunt de 
Sant Roc per dos gols a zero i acumulen una 
dinàmica semblant als seus veïns. Ara mateix 

terrestre marcador (85-40). La diferència de 
punts manté els blaus en la primera posició 
però Claret i UBSA B tampoc deceben (5-0).

Foto: M. Expósito.

Foto: AE Minguella.

Foto: M. Expósito.

defensen posicions de descens compensat 
però una victòria aquest cap de setmana els hi 
podria retornar a una posició més tranquil·la. 

Círcol Catòlic B, a Segona Catalana, i UB 
Llefià a Segonam van tancar les celebracions 
badalonines de la jornada.

El Lloreda de Benja Portill s’ha emportat el 
derbi badaloní de Tercera Catalana amb una 
golejada a La Salut davant el Pere Gol. Raúl 
Moreno i Salvador Egea, amb dues dianes 
cadascú, i Siqueirinho han estat els tres au-
tors dels cinc gols que han anotat els ver-
mells. Amb aquest triomf, el Lloreda ja acu-
mula dos triomfs seguits i deixa enrere les 
darreres posicions de la taula. Per la seva 
part, el Pere Gol suma 11 punts i també es 
manté fora del perill una jornada més. 
A Quarta Catalana, el Bufalà va caure a casa 
davant el Sant Perpètua per un marcador 
idèntic al derbi (0-5), l’Àguila va caure ver-
sus el Barcino (0-8), el Pere Gol B va vèncer 
a l’Aristides Maillol davant el Veterans de 
Catalunya (0-1) i el Sistrells disputarà el 
seu partit aquest dimecres a Can Cabanyes 
contra el Guinardó (21h). 

Joventut Femení i Minguella segueixen amb 
la maledicció. Les de Toni Madrid acumu-
len quatres desfetes seguides i no aconse-
gueixen recuperar la bona dinàmica inicial. 
Per només 5 punts de diferència, l’equip 
verd-i-negre va caure davant el Manyanet 
Reus (65-60). Així mateix, però per un mar-
cador més ampli, va perdre la Minguella de 
Josan García contra el Joviat (31-89).

El Lloreda 
s’allunya del 
perill amb una 
golejada 
al derbi (0-5)

No hi ha 
manera 
d’aixecar el vol 
a Primera

BÀSQUET COMARCAL
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Horòscop

 Àries (21/3 al 20/4)
Moment per a la contenció, pel silenci. Pots mostrar 
interès en activitats tranquil·les o que et proporcionin 
una mica de relaxació. Sents que has de baixar les re-
volucions.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Voldries que les coses fossin més fàcils però sembla que 
per seguir amb els teus plans hauràs d’adoptar una acti-
tud més resistent i combativa. Aprèn dels teus referents.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Et pots fer enrere amb una decisió ja presa en un as-
sumpte material. No ho veus clar i prefereixes considerar 
altres opcions. Poses energia extra en un tema familiar.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Prova d’enfocar-te en el teu futur amb la pretensió que 
les coses seran diferents, que ara sÍ, que finalment has 
donat les passes correctes i t’espera el millor per tu.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Trobes persones amb les quals notes clares diferèn-
cies d’enfocament de l’existència però amb les que tens 
molts punts en comú. Pots fer amistats als llocs més 
inversemblants.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Les tensions amb persones de l’àmbit familiar o que per-
tanyen al teu passat, t’impulsen cap a altres direccions. 
En qüestions laborals es potencia el treball a casa.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Un assumpte pendent amb germans o veïns, entra en 
una etapa adient per a resoldre’s. S’estructuren les bases 
per un millor enteniment o bé per finalitzar un conflicte.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Et serà bo parar i detenir el ritme frenètic per fer un exer-
cici de comprensió del que viuen els qui t’envolten. No 
necessiten el mateix que tu perquè no veuen el mateix.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Període que pots viure canvis al sector laboral. Sigui 
de funcions, departament o lloc de treball. L’adaptabilitat 
habitual et serà de gran ajuda per poder avançar.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Mostres generositat cap als qui aprecies, necessites 
expressar afecte. Revisa bé la correspondència, tant en 
paper com virtual per no perdre un document de força 
interès.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Mart tensant al sector laboral i al sector intern, indica que 
necessites un plus de desconnexió en la teva vida diària. 
Pren-t’ho com una necessitat vital per a la teva salut.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Finalitza una etapa que has posat més energia en el sec-
tor salut i això et deixa alguns aprenentatges importants. 
Aviat la voluntat es pot derivar al sector de l’amor.
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