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Álvaro Soler
ens farà moure
la cintura
La il·luminació del Pont del Petroli
i els concerts d’Álvaro Soler i
Blas Cantó enceten el Nadal
Mercadona tancarà
el supermercat de
Canyadó i posa fre
10
a Badalona
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Els professionals sanitaris,
en peu de guerra per la falta
de metges als ambulatoris

Els sindicats i la ciutadania de Badalona
denuncien a l’ICS i BSA l‘increment en el
temps d’espera dels últims anys per ser atès
pel metge de família

No trobar-te bé i demanar hora amb el metge
de família del teu ambulatori és, a la ciutat
de Badalona, un calvari. Això sí, depèn del
barri on vius i de qui gestiona el teu centre
d’atenció primària. Si demanes hora al CAP
del Doctor Robert, potser tens sort i el teu
metge et pot atendre d’aquí a dos dies. A
Pomar-Morera, n’hauràs d’esperar 8 però si
vius a Lloreda ho farà en 30 dies. Ara bé, si
la petició la fas al Gran Sol de Llefià, hauràs
d’esperar entre 35 i 40 dies per ser atès.
Davant d’aquesta situació, decideixes anar
a urgències, ja sigui de l’Hospital Municipal o de Can Ruti. Allà, no hauràs d’esperar
tants dies, però sí unes quantes hores. És
un peix que es mossega la cua: com menys
metges hi ha a l’atenció primària, més augmenten les llistes d’espera i, per tant, més
saturades estan les urgències. Així ho denuncien els sindicats sanitaris de Badalona,
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juntament amb la FAVB. Des de Metges de
Catalunya, el secretari de la secció primària
de l’ICS, Òscar Pablos, assegura que a la
ciutat només 3 de cada 10 persones poden
ser ateses pel metge de família abans de
dos dies i només 1 de cada 4 ho farà abans
que en passin deu. Metges de Catalunya
ho atribueix a un canvi al qual el sistema
sanitari no s’ha adaptat. “La població està
més envellida i, per tant, és més demandant; quan van al CAP, tenen un problema
d’accessibilitat”, explica Pablos. Detalla que
en els últims 8 anys, Catalunya ha perdut
850 professionals que treballen en l’atenció
primària, entre metges de família, pediatres,
odontòlegs i ginecòlegs. Les dades són
compartides pel comitè d’empresa d’atenció
primària de BSA que assegura que la majoria de centres tenen 15 dies d’espera per
visitar-se però, alguns d’ells, fins a 30. Fa

gairebé un any que van calcular que farien
falta 8 metges més per cobrir les necessitats
de Badalona. “Actualment tota ampliació de
la cartera de serveis es cobreix amb el mateix personal, fet que genera un augment de
les llistes d’espera”, apunten des de Metges
de Catalunya. A més de la manca de personal, els treballadors sanitaris recorden
les retallades salarials que pateixen des del
2010. En el cas de BSA, des del sindicat
calculen que han perdut un 30% del poder
adquisitiu. “Això ha comportat que hi hagi
un èxode cap a altres àmbits o fins i tot a
l’estranger i que hi hagi pluriocupació dels
metges”, lamenten des del comitè d’empresa. A més, es dona el cas que la majoria de
metges no poden treballar, per contracte, el
100% de la jornada. A molts només els falten 64 hores anuals però, d’aquesta manera,
no poden, per exemple, doblar torns.

MANIFESTACIÓ CONTRA LES LLISTES D’ESPERA A
LES PORTES DEL CAP GRAN SOL DE LLEFIÀ
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El passat 18 d’octubre, veïns i treballadors del CAP del Gran Sol es van
manifestar a les portes d’aquest centre
d’atenció primària de Llefià per protestar contra les llargues llistes d’espera.
El veïnat denuncia que, per ser atès pel
metge de família, han d’esperar més
d’un mes i per a l’especialista, pot allargar-se fins als 6 mesos. Es tracta d’un
ambulatori de recent creació, inaugurat
l’any 2014 precisament per reduir la
pressió assistencial de l’entorn, dels
CAP Salut i Llefià. Compta amb onze
metges però els treballadors recorden
que n’hi ha tres de baixa i no s’han

substituït. “Que es posin més metges i
es doni un servei més adequat al barri”,
denunciava el president de l’Associació
de Veïns de Sant Joan de Llefià - Gran
Sol, Jordi Mesas. Acompanyat per membres de la FAVB, veïns de Llefià i d’altres
barris de la ciutat, protestaven contra la
gestió d’aquest ambulatori. Allà, també
van rebre el suport de líders polítics, entre ells l’alcalde de Badalona, el socialista Àlex Pastor, però també els exalcaldes
Xavier Garcia Albiol (PP) i Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú). Els
veïns asseguren que seguiran protestant
fins que la situació millori.
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També falten metges especialistes
Els sindicats apunten que la primària i els
hospitals són “vasos comunicants” que treballen com un engranatge. En aquest sentit, des del comitè d’empresa de l’Hospital
Municipal, Joan Muriel denuncia l’allau de
pacients que reben les urgències a causa
de la manca de metges als ambulatoris. A
més, recorda que no se substitueixen les
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jubilacions ni les baixes. A BSA, diu Muriel,
“només hi ha un endocrinòleg per a tota
l’àrea d’influència perquè el segon que hi
havia es va jubilar i no han cobert la seva
plaça”. Reclamen que no es tanquin llits ni
quiròfans per atendre de manera adequada
als pacients. Totes aquestes demandes les
han compartit fa pocs dies amb els treballadors en una assemblea a l’Hospital.
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Les administracions
neguen les llistes
d’espera
Segons l’ICS i BSA, es triguen 15 dies de
mitjana a tenir cita amb el metge de família

Assemblea de treballadors de BSA / Sònia Narváez

A Badalona, hi ha centres d’atenció primària
que depenen de l’Institut Català de La Salut
(ICS), que també gestiona l’Hospital Germans Trias i Pujol, i d’altres que depenen de
Badalona Serveis Assistencials (BSA), que
gestiona l’Hospital Municipal. En tots dos
casos, les dades pel que fa a llistes d’espera són molt diferents a les que donen els
sindicats o els pacients que demanen hora.
Segons l’ICS, es triguen 15 dies de mitjana
en tenir hora de visita amb el metge de família i, fins i tot, segons aquest organisme,
pot baixar a 10 dies. En el cas dels especialistes, sempre segons l’ICS, les visites
preferents que tenen caràcter urgent es fan
abans dels 32 dies, que està dins dels terminis que marca el Servei Català de la Salut. Les visites ordinàries, no tant urgents,

no s’allarguen més enllà dels 3 mesos. Pel
que fa als ambulatoris gestionats per BSA,
les dades no són gaire diferents. Fonts
d’aquest centre asseguren que la mitjana
d’espera per a un metge de família és de 15
dies, mentre que, per a als especialistes, les
visites urgents es fan abans de 30 dies i les
ordinàries entre 1 i 3 mesos depenent de
l’especialitat. De fet, mentre que els sindicats denuncien el tancament de quiròfans,
la gerent de Badalona Serveis Assistencials,
Pilar Saura, explica que fins i tot s’han reduït les esperes en intervencions quirúrgiques com pròtesis de genoll o cataractes.
Manté que, en 3 anys, han passat d’un any a
6 mesos. “Tenim un dels millors indicadors
de Catalunya” diu Saura. Davant la demanda d’una població cada vegada més envelli-
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fins a 2 o 3 metges per sota del que s’hauria de tenir. L’ICS també atribueix les llistes
d’espera a un canvi de model que consisteix
en dedicar més temps per visita per millo-
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rar l’atenció al ciutadà. Des de BSA també
asseguren que, tot i la crisi financera que
va patir l’entitat, “ara es donen més serveis
al ciutadà”.

EL SECTOR PREPARA UNA VAGA A TOT CATALUNYA PER
DENUNCIAR LA FALTA DE SOLUCIONS

Els metges denuncien col·lapse a les urgències de l’Hospital Municipal / Carles Tornero

da (segons l’Institut Nacional d’Estadística,
al 2033 una de cada quatre persones tindrà
més de 65 anys), Saura diu que la demanda és “quasi infinita” i que amb el doble de
personal es tindrien problemes similars.
El problema són les substitucions
Pilar Saura explica que fa un any s’ha posat
en marxa el programa de “demanda immediata” que garanteix que qualsevol persona
amb un problema de salut agut pugui ser
atès el mateix dia en un CAP per un metge
o per una infermera. A diferència del que
diuen els sindicats, Saura assegura que
això evita que moltes persones acabin a
urgències. BSA nega llistes d’espera superiors als 30 dies. Sí que es reconeixen que

les esperes poden variar en funció de les
baixes d’alguns treballadors. El problema,
segons Saura, és que “no existeixen professionals a l’atur amb suficient preparació
per cobrir les baixes” i per tant les substitucions no són fàcils. Des de l’Institut Català
de la Salut, no neguen les llargues esperes
en centre com el Gran Sol a Llefià. I el motiu és similar. Joaquim Verdaguer, director
del Servei d’Atenció Primària del Barcelonès Nord i Maresme, reconeix que hi ha
un equip mèdic que ja s’està envellint i que
es produeixen baixes laborals. “El mercat
laboral de metges és inexistent i escàs i,
malgrat que tenim capacitat pressupostària
per contractar, no els trobem” afegeix Verdaguer. En el cas concret del Gran Sol, hi ha

Assemblea del Sindicat de Metges de Cat. on s’ha decidit la vaga/ Metges de Cat.

Malgrat que els indicadors oficials no
certifiquen el col·lapse a la primària, la
desesperació dels metges es fa notar a
tot Catalunya. Metges de Catalunya ha
convocat una vaga de 5 dies, entre el 26
i el 30 de novembre. Estan cridats a la
vaga 5.700 facultatius entre metges de
família, pediatres, ginecòlegs i odon-

tòlegs. La vaga començarà després del
25 de novembre quan s’obren les convocatòries per a 1.342 places de metge
de família a què volen optar treballadors
interins. Des dels sindicats de BSA no
descarten sumar-s’hi. A Catalunya, els
sindicats parlen d’excés de pacients sumat a una pèrdua salarial.
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Álvaro Soler i Blas Cantó actuaran al concert
‘Hola Nadal!’ al passeig marítim l’1 de desembre
El Pont del Petroli serà il·luminat amb llums de Nadal per primera vegada
i per primera vegada, s’encendran els llums
de Nadal al Pont del Petroli.

Imatge del cantant Blas Cantó.

aquest dimecres, tota la programació que
arriba carregada de novetats i on tampoc hi
faltaran les activitats més tradicionals, com
la Mostra de Pessebres, el Pessebre de la
plaça de la Vila, la Fira de Nadal a la Plana o
els tallers de fanalets a les Biblioteques. Pel
que fa a les novetats, començaran el divendres 30 de novembre amb la inauguració de
cinc grans Caixes Regal que estaran situades
en 5 punts de Badalona. Les Caixes seran

enceses amb música i activitats. L’endemà, 1
de desembre, s’ha preparat una jornada per
donar la benvinguda al Nadal amb la sisena
Fira de Joves Creadors de Badalona, Connect’art, al Passeig Marítim, una nova fira
que portarà per nom Hola Nadal, on hi haurà
espais d’artesania, restauració i paradetes. A
les 18h, s’inaugurarà un arbre de 10 metres
a la plaça de la Vila i també l’enllumenat nadalenc als carrers de Badalona. A les 19h,

Concert gratuït d’Alvaro Soler i Blas
Cantó al Passeig Marítim
La música en directe tornarà al Passeig
Marítim després de tres anys. Un cop s’encenguin els llums de Nadal, l’arbre a la plaça
de la Vila i el Pont del Petroli, a les 20h
començarà el festival d’Europa FM, ‘Hola
Nadal!’. L’emissora de ràdio, amb la col·laboració de l’Ajuntament, portaran al passeig
marítim, amb entrada gratuïta, els concerts
dels cantants Álvaro Soler i Blas Cantó i els
discjòqueis Wally López i Brian Cross. El
Festival serà presentat per Juanma Romero,
conductor del programa ¿Me Pones?, dels
caps de setmana d’Europa FM. Tot plegat
s’allargarà fins a la 1 de la matinada.

Més novetats; Escape Room a la Casa
de la Vila i nova fàbrica de joguines
Una altra activitat que s’estrena aquestes
festes serà l’Escape Room que tindrà lloc
el dia 15 de desembre a la Casa de la Vila.
Les persones que ho desitgin podran descobrir la història de l’edifici a través d’un
joc en què hauran de resoldre diversos
enigmes i trencaclosques. D’altra banda,
del 2 al 4 de gener, El Centre Cultural
l’Escorxador-Nau3 es transformarà en una
fàbrica de joguines pels més petits. D’altra
banda, com en anys anteriors, els nens i
nenes també podran assistir al parc esportiu de Nadal situat al Complex Municipal
de Montigalà els dies 24 i entre el 27 i el
31 (ambdós inclosos). L’Ajuntament editarà, properament, un llibret amb el detall
de totes les activitats de Nadal.

EDITORIAL

Canvi de model del Nadal
a Badalona
D’aquí a poques setmanes, s’encendran
els llums de Nadal als carrers de Badalona i just, aquesta setmana, s’ha presentat la campanya d’enguany que portarà
per nom Estimen el Nadal a Badalona.
Aquestes pròximes festes arriben a la
ciutat carregades de novetats i amb un
canvi de model, respecte els darrers tres
anys. El darrer govern va apostar per
una programació menys “lluïda” i on
molts ciutadans hi havien trobat a faltar
“més il·lusió” i animació als diferents
barris de la ciutat. Ara, l’Ajuntament ha
apostat per actes més multitudinaris,
i que puguin atraure gent de fora de
Badalona, com el concert al Passeig
Marítim de grans figures del panorama
musical actual. La jornada d’encesa,
l’1 de desembre, s’ha pensat com una
benvinguda al Nadal, amb l’encesa de
l’Arbre de la plaça de la Vila o la il·luminació nadalenca, per primera vegada,

al Pont del Petroli. A més, com en els
darrers anys, quedaran il·luminats carrers
comercials de pràcticament tots els barris
de la ciutat, amb l’ajuda de comerciants i
ajuntament. Novetats com l’Escape Room
a la Casa de la Vila, la fàbrica de joguines
a la Salut o la Fira Hola Nadal són d’altres
novetats que ha presentat l’Ajuntament.
Tot i aquestes noves propostes, no hi faltaran aquelles activitats tradicionals, com
el Pessebre a la plaça de la Vila, la Mostra
de Diorames o la Fira de Nadal a la Plana
o la gran quantitat d’actes que organizen
les entittas, com cantades de Nadales o
els Pastorets del Círcol.. El Nadal és il·lusió, i sobretot records infantils, però també s’ha de saber renovar-se, i aquest any,
Badalona ha fet un primer pas important
per recuperar unes festes sense sortir de
la ciutat. El rellotge per l’encesa comença
a córrer i aviat tindrem els llums encesos
recordant que el Nadal truca a la porta.

Foto muntatge de l’Arbre de Nadal a la Plaça de la Vila

5 Caixes Regal de 4m. d’alçada seran presents per la ciutat
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Nova mobilització dels treballadors
dels Serveis Socials de Badalona
Denuncien que les ajudes urgents fa 1 any i mig estan aturades
Els treballadors municipals dels Serveis
Socials de Badalona estan en peu de guerra. Aquesta setmana han tornat a manifestar-se, davant del Viver, per reclamar uns
serveis socials dignes. Els treballadors
han denunciat que el model assistencial de
la ciutat és limitat i que les ajudes urgents
socials, que ofereix l’Ajuntament, fa 1 any
i mig que estan parades. Els treballadors
consideren que la situació s’està allargant
massa i volen donar a conèixer la seva situació en el proper ple municipal. Ara per

ara també han anunciat una jornada de vaga
a finals de novembre.
Preocupació davant la possibilitat de
perdre més recursos
Els grups municipals d’ERC-AvancemMES, Guanyem BDN en Comú, ICV-EUiA
i el Partit Demòcrata han mostrat la seva
preocupació davant la possibilitat de perdre
recursos per als Serveis Socials de Badalona. Segons els quatre grup municipals,
si el Govern municipal no signa l’addenda
Mobilització dels serveis socials aquest dimecres. / CATAC

2018 del Contracte Programa amb la Generalitat es perdran els diners que han de
fer possible la contractació de 25 nous professionals, entre treballadors socials, educadors socials i administratius. Els grups
esmentats han sol·licitat un informe jurídic

per saber si hi ha algun impediment legal
per la contractació dels nous professionals.
Des del govern han explicat que ja han incorporat dues persones i treballen perquè
és realitzi un reglament que faciliti la tasca
dels serveis socials de Badalona.

Mercadona tancarà a
Canyadó i posa fre a
nous supermercats
El supermercat Mercadona de Jaume Ribó
tancarà les seves portes la vigília de Reis
i no tornarà a obrir el dilluns 7 de gener.
L’empresa va comunicar als treballadors, fa
unes setmanes, que tancava aquest establiment per “no arribar als objectius fixats per
Mercadona. El tancament ha coincidit amb
l’obertura, fa pocs mesos, del establiment situat al costat del parc de Can Solei i que esta
a menys d’un quilòmetre del situat al carrer
Jaume Ribó, a Canyadó. Fonts de Mercadona han explicat al Diari que tots els treballadors seran traslladats als altres establiments
que té Mercadona a Badalona, sobretot al si-

tuat a Can Solei on ara mateix, segons fonts
de l’empresa, hi ha més pic de feina. Alguns
treballadors d’aquest establiment, consultats
per aquest Diari, han confirmat que seran
traslladats al centre més proper al seu domicili. Fonts de Mercadona han explicat que en
un futur immediat no hi ha la previsió d’obrir
cap nou establiment a Badalona. Amb aquest
tancament, l’empresa valenciana disposarà
de 5 centres a la ciutat i tanca la porta, de
moment a establir-se a barris com la Morera,
on hi havia projectes en marxa, amb la nova
seu de Badalona Capaç que finalment serà
construïda al barri de Pomar.
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Barcelona Energia,
l’operador elèctric públic
i metropolità
L’AMB aposta per desenvolupar les polítiques energètiques
de manera integral, eficient i coordinada amb l’objectiu de
transitar cap a la sobirania energètica del territori metropolità

Les energies renovables, l’estalvi, l’eficiència, la gestió de la demanda i el foment de
la generació de proximitat són els objectius
marcats del nou model
energètic que promou l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) conjuntament amb els
ajuntaments metropolitans, entre ells Badalona. La comercialitzadora encarregada de
dur a terme la transició cap a aquest model,
que a la vegada ha de comportar un canvi
d’hàbits, impulsar la generació d’energia
fotovoltaica i lligar la generació d’energia i
el consum, és Barcelona Energia, la nova
comercialitzadora pública d’energia elèctrica renovable. “Des de l’inici de la seva
constitució, l’AMB va apostar per un desenvolupament de polítiques energètiques
que incloguessin un aspecte integral i que
també fos eficient i coordinat amb l’objectiu
de transitar cap a una sobirania energètica de tot el territori metropolità”, explica
Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient
de l’AMB, sobre els antecedents que han
portat a fer emergir aquest nou operador
d’energia elèctrica metropolitana.
Energia per a 20.000 llars
Un cop es posi en funcionament Barcelona
Energia tindrà encarregada tres funcions
principals. La primera serà, òbviament,
la de subministrar energia. Des de l’1 de
juliol d’aquest any ja ho fa a l’Ajuntament
de Barcelona, i la previsió és que a partir
del 2019 ho faci també a les dependències
de l’AMB i a empreses públiques gestores
de serveis, així com també a la ciutadania,
dins dels límits legals existents -les previsions fan pensar que, a partir de l’any que
ve, la comercialitzadora podrà subministrar electricitat fins a unes 20.000 cases
de l’àrea metropolitana-. L’operador també
preveu la possibilitat que gradualment s’hi
puguin incorporar els altres ajuntaments
metropolitans, com Badalona, i les seves
empreses públiques gestores de serveis.
La segona funció que Barcelona Energia

desenvoluparà serà la d’assessorar sobre
les tarifes i les potències més adequades
per oferir serveis d’estalvi energètic a la
ciutadania i a l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona. “La idea és donar un servei complet
al ciutadà i que aquest es trobi acompanyat”, assenyalen des de l’AMB. Per aquest
motiu, l’operador metropolità també oferirà
tota la informació disponible sobre el mercat elèctric i posarà a disposició de tots els
interessats serveis que permetin conèixer
millor l’energia consumida -plataformes

de monitoratge, calculadora energètica,
factures clares i entenedores-, així com
eines que permetin actuar per consumir
l’energia mínima necessària sense perdre confort i per incrementar la generació
energètica local a través de l’autoconsum
i l’autogeneració. En tercer lloc, Barcelona
Energia també s’encarregarà de fomentar
les energies renovables mitjançant el manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques i la
representació de productors d’energia solar
al mercat elèctric actual.
Model econòmic favorable
Durant la darrera dècada, la factura del
preu de l’electricitat a l’estat espanyol s’ha
encarit un 70%. En vista d’aquestes xifres,
l’objectiu de posar la ciutadania al centre
d’un nou model energètic que li asseguri
l’accés a aquesta energia, a més de tenir
en compte la sostenibilitat, també remarca
la necessitat de posar en marxa un model
econòmic que li sigui el més favorable possible. Per aquest motiu s’estableixen diferents objectius en relació a les tarifes amb
què treballarà Barcelona Energia. Dirigit al
consumidor, l’operador promourà la política energètica “a menor consum, preu més
baix” amb una tarifa fixa per trams que permetrà transmetre la idea de consum racional i eficiència energètica. L’operador elèctric metropolità afavorirà aquells domicilis
que disposin de generació amb plaques
fotovoltaiques. D’aquesta manera, es promourà la generació d’energia verda a través
d’aquest tipus d’instal·lacions i l’energia de
proximitat. Així, en aquestes comunitats de
veïns i propietaris es contemplarà el balanç
entre l’energia subministrada i la generada,
fet que permetrà establir un preu mitjà de
compra d’energia més ajustat. “És un pas
gegant per fomentar que la gent i les administracions no tinguin por de les plaques
fotovoltaiques”, remarca Eloi Badia. Per la
seva banda, i en relació amb els aspectes
socials, entre els objectius de Barcelona

Energia també hi ha el de protegir les persones en situació de risc d’exclusió residencial mitjançant la garantia del subministrament energètic d’acord amb la llei 24/2014
de Catalunya. Per a la fixació d’aquestes
tarifes, i tenint en compte la regulació i les
condicions del mercat, l’operador promourà
l’eficiència energètica i fomentarà la generació renovable d’energia i l’autoconsum mitjançant la compra dels excedents generats.
TERSA, el punt de partida
La llei del sector elèctric disposa que l’activitat de comercialització d’energia elèctrica s’ha de desenvolupar mitjançant una
societat mercantil que sigui mitjà propi de
l’AMB. En aquest cas, l’empresa metropolitana Tractament i Selecció de Residus SA
(TERSA), constituïda el 1983 per a la gestió del tractament de residus, és un mitjà
propi instrumental i servei tècnic de l’AMB
i l’Ajuntament de Barcelona. Per aquest
motiu, ha servit de punt de partida per a
l’eclosió del nou operador local, ja que
des de finals del 2017 compta amb tots
els permisos administratius necessaris
per comercialitzar energia. TERSA s’encarregarà de la gestió de Barcelona Energia
en dues vessants: representarà l’energia
que produeixen l’Ajuntament de Barcelona i l’àrea metropolitana i, a la vegada,
subministrarà l’energia que consumeixen.
Aquesta energia serà 100% renovable

Tarifes i serveis
L’AMB estudiarà un model econòmic per tal que les tarifes de les administracions i els ciutadans siguin
el més favorables possible. Per al
consumidor es vol promoure l’eficiència energètica “a menor consum
preu més baix”. Tot i que l’impacte
econòmic no serà molt important , si
que una tarifa així transmet la idea de
consum racional i d’eficiència energètica. També s’ha de destacar els

i certificada. “L’important de Barcelona
Energia com a operador energètic és que
des de les administracions donarem un

avantatges pels punts de subministrament en autoconsum que disposin
de generació amb fotovoltaica. En els
aspectes socials hi ha l’objectiu de
protegir les persones en situació de
risc d’exclusió residencial garantint el
subministrament energètic a partir de
donar compliment a la Llei 24/2015
de Catalunya. Aquestes facilitats es
complementaran amb assessorament
proactiu sobre eines d’estalvi i un rebut clar i entenedor.

veritable impuls a la generació d’energia
renovable conjuntament amb el consum
controlat”, afirmen des de l’AMB.
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BREUS

SABATER REPTA PASTOR A UN CARA A CARA SOBRE EL
DEUTE MUNICIPAL
La regidora de Guanyem, Dolors Sabater ha convocat per
al pròxim 14 de novembre una
audiència pública per explicar la
gestió econòmica de l’executiu
local entre juny de 2015 i juny
de 2018, després que el nou govern socialista d’Àlex Pastor hagi
denunciat l’existència de factures
impagades al consistori. Sabater

acusa Pastor d’haver engegat una
campanya “irresponsable” de
desprestigi de l’anterior govern
i el repta a debatre cara a cara
sobre la situació dels comptes
municipals: “Convido a l’alcalde a debatre de manera serena,
sense espectacles, amb dades,
transparència i amb propostes de
millora”.

INTERVENEN PROP DE 3.500 BOSSES I MONEDERS
FALSIFICATS
La Guàrdia Civil ha intervingut
3.369 bosses i moneders falsificats de les marques Chanel i Yves
Saint Laurent, amb un valor en
el mercat de 7,3 MEUR. Aquest
és el resultat d’una inspecció en
quatre locals comercials del polígon industrial Badalona Sud de
Badalona, que venien a l’engròs i
també a manters, que després els
oferien en punts emblemàtics de
Barcelona. Tres homes i una dona
de nacionalitat xinesa han resultat

Foto: Guàrdia Civil

investigades per un delicte contra
la propietat industrial. La investigació va començar a partir d’una
denuncia de les marques registrades.
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Albiol vol recuperar la Unitat
Omega i incrementar els agents
Vol tornar a posar planxes d’acer als pisos ocupats
Xavier Garcia Albiol, candidat
a les municipals del 2019 dels
populars, vol recuperar la Unitat
Omega de la Guàrdia Urbana de
Badalona, si torna a l’alcaldia. En
una roda de premsa, aquest dimarts a la plaça Antonio Machado de la Salut, Albiol ha presentat
un seguit de propostes en matèria
de seguretat. El líder popular ha
estrenat una nova campanya amb
un cartell que porta d’eslògan “Et
sents segur a casa?“, acompanyat d’un titular del Periódico on
el passat setembre asseguraven
que a Badalona “han augmentat
els delictes i han baixat les detencions”. Al cartell també s’afegeix
la frase “El proper pots ser tu”.
Albiol ha recordat que la Unitat
Omega va ser retirada per l’anterior govern de Sabater i que té la

Imatge de la presentació de la campanya de seguretat d’Albiol

intenció, si arriba a l’alcaldia, de
tornar a recuperar-la. També ha
presentat d’altres mesures, com
incrementar la presència dels
agents policials als carrers o precintar els habitatges que puguin

ser ocupats. La presentació de la
campanya s’ha fet al barri de la
Salut Alta, on Albiol ha recordat
que en la seva etapa com alcalde va precintar nombrosos pisos
amb planxes d’acer.

Dilluns presentarà la reorganització del cos policial
moment, però, no ha transcendit
el nombre de càmeres ni tampoc
la seva situació. D’altra banda,
el govern també ha anunciat la
implantació d’un nou sistema de
control de patrulles via satèl·lit
per millorar el servei i l’atenció a
la ciutadania, la incorporació de
càmeres subjectives als uniformes

dels agents i un nou servei d’intervenció planificada amb motocicletes. La presentació, el pròxim
dilluns, tindrà lloc a la Comissaria
de la Guàrdia Urbana de Badalona
situada al Turó d’en Caritg, anirà
a càrrec de l’alcalde de Badalona, Álex Pastor; del segon tinent
d’Alcaldia i regidor responsable

Imatge d’una càmera de videovigilància
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La Fundació Naturgy activa un fons solidari per a la
rehabilitació energètica d’habitatges de famílies en
situació de vulnerabilitat
- L’objectiu és assumir millores
d’aquests habitatges en matèria de
rehabilitació, equipament i eficiència
energètica per donar suport a les
llars i les famílies que més ho
necessiten.

El govern de Badalona anuncia la instal·lació de
càmeres de videovigilància a diversos punts conflictius
El govern de Badalona presentarà,
el pròxim dilluns, el nou model organitzatiu de la Guàrdia Urbana de
Badalona. En una nota de premsa,
aquest dilluns a la tarda, l’Ajuntament ha anunciat que presentarà
un projecte per instal·lar càmeres de videovigilància a diversos
punts conflictius de la ciutat. De
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- Les actuacions procedents
d’aquest Fons Solidari es
posen en marxa inicialment
a Catalunya, Galícia i Madrid,
però és extensible a tot
Espanya.

- El Fons Solidari de Rehabilitació Energètica
és obert a la contribució ciutadana i també
dels empleats i clients. La Fundació Naturgy
es compromet a aportar-hi el mateix import
que el públic interessat doni a aquesta
iniciativa.

La rehabilitació exprés d’habitatges per millorar l’eficiència energètica, així com la millora de l’equipament a les llars (frigorífics,
cuines, escalfadors, calderes i deshumidificadors) de les famílies més vulnerables poden suposar un estalvi de fins a 650 euros
anuals, segons l’estudi “Re-habilitación exprés en hogares vulnerables. Soluciones de
bajo coste”, realitzat per la Fundació Naturgy
i que recull 76 solucions de baix cost per fer
les llars més eficients energèticament.
Amb l’objectiu de dur a terme aquestes millores, la Fundació Naturgy ha posat en marxa
el Fons Solidari de Rehabilitació Energètica,
que es destinarà tant a intervencions directes
en els habitatges per incrementar l’eficiència
energètica com a la reparació i/o substitució
d’equipaments que ho requereixin. Es tracta, en tot moment, d’obres ràpides i que es
poden realitzar, preferentment, des de l’interior de l’habitatge, per no afectar elements
comuns de les finques i per a les que no cal
sol·licitar llicència d’obres ni permisos de la
comunitat de propietaris.
D’aquesta manera, es treballa per esmenar la
manca d’aïllament, una insuficient protecció
contra el sobreescalfament solar i l’ús de
materials inadequats en la construcció, que
són les grans mancances dels habitatges que
ocupen les famílies més vulnerables. “Un
dels grans problemes del parc d’habitatges
és que més del 70% es van construir abans
de l’any 1978, que va ser quan va entrar en
vigor l’obligació d’aïllar tèrmicament les cases. I gran part d’aquests pisos són habitats
actualment per persones en situació vulnerable”, afirma el director general de la Fundació
Naturgy, Martí Solà.

Qui se’n pot beneficiar?
Els principals beneficiaris són les
persones en situació de vulnerabilitat que siguin propietaris o llogaters dels habitatges que s’han de
rehabilitar. Com a pas previ, hauran
de ser atesos per entitats del Tercer Sector amb les que la Fundació

Com es finança?
Segons els càlculs realitzats per
l’estudi de la Fundació Naturgy, una
rehabilitació energètica integral tindria un cost d’entre 20 mil i 35 mil
euros, mentre que amb l’aplicació de
mesures de baix cost es pot reduir
fins als 5.000 i 7.000 euros. Aquests
recursos surten del fons solidari que
ha creat la Fundació.
«La nostra Fundació és la donant
principal d’aquest fons que ara comença a funcionar i amb el qual
confiem que podrem ajudar els
col·lectius més vulnerables i mantenir activa la nostra línia d’acció per
lluitar contra la pobresa energètica»,
ha declarat Solà.
Per una banda, hi pot contribuir qualsevol persona: clients, empleats, proveïdors, ciutadans en general, associacions o altres tipus d’entitats, amb
aportacions des d’1 fins a 10.000
euros, a través del web www.fondo.
fundacionnaturgy.org. A més, també
tindran l’opció de gaudir de la desgravació fiscal corresponent. D’altra
banda, la Fundació Naturgy farà una
aportació inicial i es compromet a
contribuir al Fons Solidari amb el
mateix import que hagin aportat desinteressadament els donants.

Naturgy té acords de col·laboració
(Fundació Foment de l’Habitatge
Social, Càritas, Habitat3, Creu Roja,
Fundació Roure, Fundación Constructora Benéfica). També es podran
acollir a aquestes ajudes les entitats
del Tercer Sector o administracions

titulars d’habitatges que gestionen llars
habitades per persones en situació de
vulnerabilitat energètica, i amb qui la
Fundació Naturgy signi un conveni de
col·laboració per a la utilització dels recursos del Fons Solidari.

Què inclouen els ajuts?
Les despeses que assumeix el Fons són
els materials, mà d’obra i projecte tècnic i
llicències, si són necessaris, en el cas de
les rehabilitacions. Compra de nou equipament, trasllat a l’habitatge i mà d’obra
d’instal·lació, per les substitucions d’equipaments. I finalment, materials i mà d’obra,
en el cas d’adequació d’instal·lacions.

Contingut elaborat amb la informació de la
Fundació NATURGY
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S’enceta la 18a
Setmana Cultural
de Zurbarán
Una trentena d’obres s’exposen
des d’aquest dimecres i fins el 17
de novembre al Centre Cívic La
Salut amb motiu del 17è Certamen Internacional de Pintura, que
se celebra en el marc de la 18a
Setmana Cultural de l’Associació
Cultural Extremenya de Zurbarán.
A més, el pròxim dissabte, dia 10,
a les 18.30h, es llegirà el pregó
de la setmana cultural, es presen-
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Che Sudaka clausurarà
el 20è Concurs de Música

José María Torres: “Badalona
ha de tenir més pes a la Cambra de Comerç”

12 bandes emergents actuaran al Teatre Principal

Entrevista a José María Torres, President del Grupo Numintec i candidat
a la Presidència de la Cambra de Comerç de Barcelona.

tarà la novel·la ‘La Ciudad de los
Demonios’, a càrrec de la seva
autora, Montserrat Rico, i s’oferirà un l’espectacle músic teatral
en homenatge al poeta Federico
García Lorca, realitzat per la coral de l’entitat, al mateix centre
cívic. Finalment el dissabte 18 de
novembre es donaran a conèixer
els guanyadors del certamen de
pintura.

i cada cop hi ha més emprenedores però en
canvi no ocupen prou llocs entre els càrrecs
de direcció de les cambres. Les dones han
de tenir sens dubte més pes a la cambra.
Volem impulsar programes que ajudin a les
pimes a compatibilitzar vida laboral i familiar, el teletreball i que ajudin a la dona a tenir les mateixes oportunitats que els homes.

El Concurs de Música de Badalona, organitzat per l’associació La
Rotllana, celebra enguany 20 anys
i vol compartir-ho amb la ciutat
amb les actuacions de 12 bandes
emergents que oferiran la seva
millor música els dies 23 i 24 de
novembre al Teatre Principal amb
entrada gratuïta. A més, l’encarregat de tancar aquesta edició serà

el grup Che Sudaka, una barreja
de folklore llatinoamericà, ritmes
jamaicans ii actitud punk junts a
les juguetes electrònics del sound
syistem. Hoeless Case, Nicòmac,
Idea Musica, Iglú, Ominira i Jabu
Morales són algunes de les 12
bandes emergents que, a més
d’actuar en directe, optaran al premi a la millor banda del concurs, a

la millor banda en llengua catalana, a la millor banda de Badalona i
l’actuació de la Fundació la Roda i
al Festival Esperanzah 2019.
D’altra banda, aquest divendres, 9
de novembre, a les 19.30h, la Rotllana oferirà un concert a l’Escorxador per recaptar fons per continuar la construcció de l’escola a
Gumal, Senegal.

La plaça del Centenari serà escenari
de la 7a Matinal Motera durant tres dies
S’instal·larà un mercat artesanal i hi haurà diverses actuacions musicals
Per setè any consecutiu, l’Associació de Veïns del Turó d’en
Caritg i l’Associació de Comerciants Salut Alta-Pau Piferrer,
amb la col·laboració dels Marxants de Badalona i la Plataforma Acció Badalona, convoca la
Matinal Motera Solidària, que
enguany s’allarga fins a tres
dies i estrena nova ubicació. La
plaça del Centenari, situada al
turó d’en Caritg, serà el nou escenari d’aquesta festa solidària
que començarà el divendres 9
de novembre amb el mercat artesanal que s’instal·larà durant
tot el cap de setmana.
De cara el dissabte, dia 10, el
grup de zumba de l’entitat veïnal del Turó d’en Caritg serà
l’encarregat d’iniciar el progra-

ma d’actuacions i espectacles a
les 11.30 hores, i donar pas al
Mag Aloutte (12.15h). A la tarda, a partir de les 17.30h, serà
el torn de Karol Luque, Vis &
Vis i Ramones Gospel Choir. El
moment més esperat arribarà
diumenge, dia 11, amb la sortida motera a les 10 del matí,
on centenars de motoristes de
Dimonis Moteros recorreran
Badalona, Montgat i Tiana. Un
cop finalitzada s’oferirà un esmorzar solidari a un preu de 6
euros amb actuacions en directe a càrrec d’Elèctric Hounds,
JJ Friends i Fredy Fresquet.
Destacar que els fons recaptats
es destinarà per investigar les
malalties minoritàries pediàtriques.

Per què és important la Cambra per
Badalona i el Barcelonès Nord?
Badalona és un motor econòmic a Catalunya, Espanya i Europa. La ciutat combina serveis i indústria; a més, està fent una
aposta important per la innovació. A Badalona, la Cambra té una de les seves delegacions territorials i cal que aquesta delegació
guanyi pes tant a la ciutat com dins la Cambra en favor de les empreses de Badalona,
Santa Coloma i Sant Adrià. L’empenta dels
empresaris i emprenedors de Badalona ha
de ser un estímul per la resta d’empresaris
del país.
Només ajudant a les empreses podrem, des
de la Cambra, contribuir ajudar a reduir la
taxa d’atur del Barcelonès Nord, que és del
13%, tres punts per sobre de la mitjana catalana i encara tres punts per sobre de la
taxa d’atur que aquesta zona econòmicament estratègica tenia en els temps previs
a la crisi.
Per què vol ser president de la Cambra
de Comerç de Barcelona?
Volem recuperar l’essència de la Cambra,
volem una Cambra que posi en valor la xarxa cameral per sumar sinèrgies amb altres
Cambres en benefici del teixit empresarial.
Volem una Cambra on les empreses, sigui
quina sigui la seva dimensió, tinguin veu
per manifestar les seves necessitats i que
des de la Cambra puguem definir un pla
d’acció per donar resposta a necessitats
concretes que ajudi a les empreses en el
seu dia a dia. Volem una Cambra que actuï
a curt termini però amb una visió estratègica de futur.

Per aconseguir el nostre objectiu no cal fer
fora a ningú ni fer cap revolució, només
obrir les portes, mirar a la realitat de les
empreses i incorporar talent, i també talent
femení, procedent de les pimes, de les empreses del territori, com el Barcelonès Nord.
Quin paper han de tenir les dones a la
Cambra?
De les tretze cambres catalanes només una
està presidida per una dona. Actualment,
les dones són ja majoria a les universitats

¿En què pot ajudar la Cambra a les
empreses?
A les petites i mitjanes empreses els falta
temps i recursos per planificar la seva internacionalització i expansió. Una estratègia
que han de tenir les empreses per seguir
progressant.
En la mateixa línia, l’arribada de la nova
revolució industrial 4.0 també suposa un
maldecap per a les pimes que no tenen els
recursos necessaris per a digitalitzar-se i reciclar el personal perquè s’adapti als canvis
de forma ràpida a través de l’aprenentatge.
Nosaltres hem dissenyat un pla estratègic
de formació, ajuda i suport a les pimes i
autònoms perquè preguin consciència de
la importància de la visió estratègica dins
l’empresa. Sense una planificació i una
orientació adequada, la presència de les
pimes al mercat actual i futur es farà més
difícil. És per això que posarem al servei de

les empreses eines de formació i ajuda amb
l’objectiu de solucionar els problemes presents i futurs que les pimes puguin trobar.
Totes les empreses poden votar a les
eleccions de la Cambra?
Sí, les prop de 400.000 empreses que formen part del cens electoral de la Cambra
tenen dret a vot. A més, la meva candidatura
ha defensat l’ús del vot electrònic, recollit a
la Llei de Cambres actual, amb la voluntat
de potenciar la participació i que totes les
empreses puguin votar de forma senzilla
quins representants consideren que poden
defensar millor els seus interessos.
Properament posarem en marxa una web i
un telèfon d’atenció per a totes les empreses que vulguin posar-se en contacte amb
la candidatura i així poder resoldre qualsevol dubte o detall del nostre projecte. Volem
que totes les empreses coneguin de primera
mà els objectius i projectes de futur de la
candidatura per la Cambra de Barcelona.

“Cal incorporar
talent femení a la
Cambra de Comerç de
Barcelona”
“Impulsarem
programes per
ajudar les pimes a
compatibilitzar vida
laboral i familiar”
“Tenim un pla
estratègic de
formació, ajuda i
suport a les pimes
i autònoms perquè
entenguin la
importància de tenir
una visió estratègica”.
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Laprovittola marca el pas
per sumar el tercer triomf a domicili

LA PRÈVIA 8a Jornada ACB. Pavelló Olímpic, dissabte 10 de novembre a les 18 h

Seguir creixent, ara a casa

L’argentí, MVP de la setena jornada amb 28 de valoració

Resultats darrera jornada
UCAM Múrcia - C. Candelas Breogán

76-64

Montakit Fuenla - Barça Lassa

79-73

Iberostar T. - Tecnyconta Saragossa

86-88

Monbus Obradoiro- Delteco GBC

88-82

Movistar Estudiantes - Divina Joventut

69-83

San Pablo Burgos - Unicaja

88-79

R. Madrid - Morabanc Andorra

MOVISTAR ESTUDIANTES

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

MONBUS OBRADOIRO

NICO LAPROVITTOLA

ALBERT VENTURA

SHAWN DAWSON

SIMON BIRGANDER LUKE HARANGODY

La Penya torna a l’Olímpic i ho fa amb el
repte de confirmar la línia ascendent que ha
exhibit en els darrers compromisos. La mini
gira de tres partits fora de casa s’ha aprovat
amb nota (dues victòries i una derrota “in
extremis” a la pròrroga contra el Barça) i
ha servit per solidificar els fonaments d’un
equip que malgrat seguir patint mancances, com l’excés de pilotes perdudes, s’ha
mostrat més consistent. El handicap de la
lesió de Dakota Mathias, que està escurçant

69

Entrenador: Moncho Fernández

PEPE POZAS

K. VASILEIADIS

V. BRODZIANSKY

ANDREAS OBST

NATXO LLOVET

terminis però encara no estarà a punt per
aquest dissabte, no ha impedit que els de
Carles Duran progressin adequadament,
amb l’aval dels resultats: 4 victòries en 7 jornades. Mantenir aquesta bona dinàmica en
els dos partits seguits que venen ara a casa
serà sinònim no només d’espantar vells
fantasmes, sinó de començar a somiar amb
fites més altes. “L’objectiu és no baixar, però
aquesta Penya no té límits”, ha dit aquesta
setmana el tècnic Carles Duran, que confia

Laprovittola, defensat per Sàbat en el partit del curs passat. / David Grau - CJB

en el suport d’una afició que en els primers
partits a casa va deixar massa seients buits.
El primer d’aquests exàmens tindrà el Monbus Obradoiro com a convidat. Els gallecs
tenen una victòria menys que la Penya (3-4
de balanç) i aterraran de nou amb dos vells
coneguts, Àlbert Sàbat i Natxo Llovet, que
està fent un molt bon inici de curs (10,6
punts, 4,3 rebots i 13,3 de valoració).
El curs passat el duel a l’Olímpic entre els
dos equips va ser dramàtic i polèmic, pre-

cisament amb Llovet de protagonista. A 1,2
segons del final els àrbitres van xiular una
dubtosa falta de Jordan sobre l’exverd-i-negre en la lluita per un rebot i Llovet va sentenciar des del tir lliure (62-63). La polèmica, a més, va continuar a la roda de premsa,
quan Duran li va llançar un dard dient que
en l’acció havia fet teatre. Aquella desfeta
va ser un cop duríssim i va deixar la Penya
en situació límit, però l’equip va saber sortir-se’n per acabar salvant la categoria.

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

Joel Parra o Alessandro Gentile?
Ara que ja ha debutat amb l’Estudiantes
l’estrella italiana Alessandro Gentile el
van oferir a la Penya quan Dakota Mathias es va lesionar. Gentile, amb molta
experiència a l’Eurolliga, té un contracte
on pot marxar lliurament si rep una oferta
de la màxima competició europea, cosa
que pot condicionar al club madrileny.
Però més enllà d’aquest detall m’agrada-

SUPERMANAGER

ria aplaudir a la Penya que enlloc de fitxar
un recanvi temporal va decidir apostar
per Joel Parra. Un jove del planter. Amb
fets i no amb paraules el Joventut està
deixant clar que la seva aposta per la gent
de la casa és real i és per això que continua sent un club on els joves volen anar
pensant no en els diners actuals sinó en
el seu futur.

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES

iga?

T’apuntes a la ll

Equip del Diari

Jornada 7
1º Badalona
davidmgmix (Badalona)
174,00
2º Penya 1930
kharem (Badalona)
170,00
3º Donde reina la alegria Xevo (Badalona)
167,20
...............................................................................................................
96ºDiarideBadalona
DiarideBadalona (Badalona) 108,80

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

Lliga (general)
1º Mobilgirgi
boyeyo (Badalona)
1.043,20
2º LeBron
belito32 (Badalona)
1.026,00
3º Penya 1930
kharem (Badalona)
1.023,80
...............................................................................................................
30ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)
894,40

1- Pangos, Laprovittola, Llull.
2- Shawn, Brizuela, Matt Thomas,
Jaime Fernández.
3- Tavares, Shengeila, Will Thomas,
Ayón

DIVINA JOVENTUT

86-79

Kirolbet Baskonia - València Basket

77-56

83

Clavell (7), Brizuela (14), Cook (9), Caner-Medley (5), Arteaga (9) ‑cinc inicial‑, Gentile (9),
Hakanson (5), Vicedo (-), Suton (-), Perl (-) i
Jankovic (11).

Dawson (18), Laprovittola (25), Ventura (4), Birgander (4), Harangody (9) ‑cinc inicial‑, Dimitrijevic (4), Morgan (5), López-Arostegui (6), Todorovic (6), Nogués (-) i Parra (2).

Quart triomf del curs i tercer fora de casa,
igualant el registre de victòries fora de
l’Olímpic de tota la temporada passada.
Nico Laprovittola, MVP de la setena jornada amb un recital de joc (25 punts, 8
assistències i 28 de valoració), va liderar
el triomf verd-i-negre, ben acompanyat
per Shawn Dawson (18 punts) i un Todorovic cada cop més entonat (6 punts,
8 rebots i 3 assistències). Tot l’equip, a
més, va tornar a sumar i l’única taca en
l’expedient verd-i-negre van ser un cop
més les pilotes perdudes (23). El Divina
Joventut, però, ho va saber compensar

sent sòlid al darrere, amb Ventura assecant Brizuela i impedint que moltes
d’aquestes pèrdues es traduïssin en
punts. El domini en el rebot (27 a 42,
amb 16 d’ofensius) també va ser determinant. El debut de Gentile (9 punts) no
va salvar un erràtic conjunt madrileny.
Després d’un primer temps d’equilibri
(40-43), la Penya va començar a obrir
forat en la represa (54-66). Una zona va
col·lapsar momentàniament l’atac verd-inegre (60-66), però Laprovittola i Dawson van liquidar definitivament el matx
liderant un parcial de 2-9 (62-75).

105-107

BAXI Manresa - Herbalife G. Canaria

Classificació

Laprovittola, Dawson i Todorovic, tripleta
màgica a Madrid. / Patricia Rojas

Propera jornada
Herbalife G. Canaria
Delteco GBC
València Basket
Divina Joventut
Unicaja
Morabanc Andorra
Tecnyconta S.
Barça Lassa
Montakit Fuenla

-

Iberostar Tenerife
San Pablo Burgos
BAXI Manresa
Monbus Obradoiro
C. Candelas Breogán
Kirolbet Baskonia
Movistar Est.		
UCAM Múrcia
Real Madrid

		 Equip

G

P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

6
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1

1
1
1
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6

Kirolbet Baskonia
Real Madrid
Barça Lassa
Unicaja
Iberostar Tenerife
Divina Joventut
BAXI Manresa
València Basket
San Pablo Burgos
Morabanc Andorra
Monbus Obradoiro
Montakit Fuenla
Tecnyconta Saragossa
UCAM Múrcia
Movistar Estudiantes
Herbalife G. Canaria
C. Candelas Breogán
Delteco GBC
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El Seagull recupera
el camí del triomf a Igualada (0-1)

LA PRÈVIA 12a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 11 de novembre. 17 hores.

En el millor moment

Mar Torras dóna els tres punts a les ‘gavines’

CF BADALONA

SD EJEA

POSICIÓ 8è
5 Partits a casa G 2 E 2 P 1
Gols a fora Marcats 6 Rebuts 5
Entrenador Ramon Maria Calderé.

POSICIÓ 15è
5 Partits fora G 1 E 1 P 3
Gols a casa Marcats 1 Rebuts 5
Entrenador Guillermo Fernández.

Un solitari gol de Mar Torras dóna el
triomf al Seagull davant un Igualada
sòlid, però incapaç de batre la porteria
badalonina. Amb aquesta victòria, el Segull es manté a la primera posició de la
classificació amb 22 punts, els mateixos
que el Zaragoza i 3 més que Collerense i
Barça B. El ‘golaverage’ a favor de les badalonines no permet que les aragoneses
les superin a la taula.
Foto: Eloy Molina.

El Badalona rebrà l’Ejea, aquest diumenge,
en el moment més dolç del que va de temporada. El partit, que començarà a les 17 hores,
serà el primer contra l’equip aragonès, que
s’estrena aquest curs a segona B. Després
de guanyar el Castelló, a casa, i l’Alcoià, a
El Collao, els de Ramon Calderé buscaran
la tercera victòria consecutiva. “Els dos últims triomfs ens han donat credibilitat, però
abans ja havíem fet bons partits”, comentava
el tècnic aquest dimecres. “L’Ejea ha marcat

pocs gols, però en va fer tres diumenge passat. Hem de respectar a tothom i mirar de
no relaxar-nos, com ens va passar a Olot”,
advertia també. L’Ejea, que compta amb
l’ex-escapulat Kevin Lacruz, ha sumat quatre
punts en cinc partits fora de casa i només ha
marcat un gol: el que li va donar la victòria
al Miniestadi, contra el Barça B, en la segona jornada. Diumenge passat, però, es va
destapar davant el Mestalla, a qui va tombar
per 3-1. Sigui com sigui, Calderé continuarà

ALCOIÀ - BADALONA

Classificació

0

1

Alcoià: Bañuz, Barreda, Navarro, Tomás Ruso,
Pajarero, Omgba (Niko, 78’), De Lerma, Nieto
(Hermosa, 60’), Bryan Reyna, Óscar Díaz i Rubio.
Badalona: Morales; Albarrán, Robusté, Estellés, Moyano, Escudero (Iván Agudo, 65’); Marc
Carbó, Nana; Robert Simón (Dani Hernández,
88’), Natalio (Aly, 81’); Chacopino.
Gol: 0-1, Chacopino (71’).
Àrbitre: Fernando Collado (Castellà-La Manxa).
T.G.: Robert Simón, Escudero i Nieto.

Propera Jornada

		Equip

PTS

GF

GC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

23
23
20
18
17
16
16
16
15

20
10
12
15
16
13
17
12
14

11
5
7
12
17
9
14
13
11

10. Olot
11. Alcoià

13
13

10
13

10
14

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

13
13
13
12
11
11
9
9
8

10
11
9
6
13
5
10
6
7

11
13
11
10
16
9
14
11
11

Vila-real B
Hércules
Lleida
At. Balears
Sabadell
Barcelona B
Espanyol B
Badalona
At. Llevant

Cornellà
Conquense
Ontinyent
Ejea
València B
Teruel
Peralada
Ebro
Ebro

apostant per la defensa de tres centrals: “ha
funcionat, ens fa sentir còmodes i ens dóna
més seguretat”, assegura. L’entrenador del
Badalona, que recuperarà l’argentí Santiago
Magallán i el brasiler Giva, no amaga el seu
desig de tancar el primer terç de campionat
“amb un triomf que ens deixaria en una posició molt bona” i espera que cada cop es
vegin més aficionats a l’Estadi. “Nosaltres
els hem d’ensenyar el camí”, comenta en
aquest sentit.

Badalona
Espanyol
At. Llevant
Vila-real B
Ebro
València B
Teruel
Lleida
Cornellà
Hércules

-

Ejea
Ontinyent
Peralada
Olot
At. Balears
Sabadell
Barcelona B
Alcoià
Conquense
Castelló

El racó de’n Saisó
Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

Dinàmiques
Sempre he cregut en les dinàmiques,
encara més en el món de l’esport.
Moltes vegades, un petit detall obre
una dinàmica que, si és positiva, dóna
ales. Diumenge passat, el Badalona va
aconseguir una victòria molt important a Alcoi, no només perquè El Collao és un camp difícil, també perquè
va ser la segona consecutiva. A l’equip
de Calderé li mancava continuïtat i ara
és probable que entri en una dinàmica
que el pot dur a la zona alta de la classificació. Aquests sis punts no són
poca cosa, però cal seguir guanyant
a casa. El pas endavant que demanàvem, juntament amb el tècnic, s’ha
produït. Qui sap si el millor encara ha
d’arribar.

La diana aconseguida per Mar Torras al
minut 24 de partit, rematant de cap des de
la frontal de l’àrea amb gran potència va
decidir el partit a Les Comes. L’ Igualada
va defensar bé les centrades laterals però
el Seagull va aprofitar aquesta aproximació per enfonsar la porteria local.
“És un dels millors partits que hem fet
aquest any. Hem dominat bé contra un
Igualada molt ordenat que sempre ens

crea problemes al seu camp”, assegurà
l’entrenador badaloní Jordi Ferrón al final
del matx.
El tècnic badaloní lamenta «no haver
matat el partit», un fet que va propiciar
l’última embranzida de l’Igualada.
“Necessitàvem retrobar-nos amb la victòria i ho hem aconseguit davant un rival
que ens provoca molt respecte”, va afegir
Ferrón al final del matx.
El +6 de gols a favor/ gols en contra permet el Seagull defensar la primera posició per novena jornada seguida abans de
rebre a l’Estadi Municipal de Badalona la
visita d’un rival assequible com és el Sant
Pere Pescador, equip de la part baixa de la
taula amb 4 punts.
Pardinyes, Barça B, Collerense i Zaragoza
tanquen la primera volta blava, quatre enfrontaments que poden ser decisius i determinants per mantenir la bona dinàmica
davant els rivals directes.

Foto: X. García

FUTBOL COMARCAL

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

El Consell de l’Esport dóna la raó al Young Talent: el
seu Juvenil ascendeix a Primera Divisió
Arriba la resolució d’un partit impugnat la temporada 2017 - 2018

Resultats 11a Jornada
Alcoià 0
Ejea 3
At. Balears 2
Conquense 2
Peralada 2
Ontinyent 1
Castelló 0
Sabadell 2
Barcelona B 1
Olot 0

-

Badalona 1
València B 1
Espanyol B 0
Teruel 1
Cornellà 2
Vila-real B 2
Lleida 1
At. Llevant 1
Ebro1
Hércules 0

Trofeu Joan Saisó

Mes de novembre i ja tenim el primer
ascens de la temporada. Això és possible? Doncs sí. El Consell de l’Esport ha
retornat al Juvevil A del Young Talent els
punts que van prendre al conjunt de Sant
Roc per una impugnació presentada per
part del CF Bufalà. Els grocs, però, també
van recórrer a la impugnació per alineació indeguda dels vermells d’un matx que
havien guanyat (4-2). Tot i això, la FCF
va donar la raó al Bufalà en un principi i
aquests punts els proclamaven campions
de lliga i l’ascens a Primera Divisió Juvenil, ja que únicament puja el primer
classificat:
1. CF Bufalà - 70 punts
2. UD Gornal - 69 punts
3. Young Talent - 69 punts

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

Foto: Young Talent

Disconforme amb aquesta injusta decisió, el Young Talent va presentar un nou

recurs al Consell de l’Esport per aquesta
alineació indeguda i fins fa uns dies no
s’ha tancat el cas, donant la raó als ‘grocs’
i retornant-los els punts que els hi havien
tret. D’aquesta manera, hagueren estat
campions de lliga i aquesta temporada
jugarien a Primera Divisió. Així doncs,
segons ha confirmat el Young Talent al
Diari de Badalona, la FCF els assegura
una plaça a Primera Juvenil per la temporada 2019 - 2020. Sergio Zapata era
l’entrenador.
UE Sants, un cas idèntic
El curs anterior, a Primera Catalana, va
ocórrer un cas idèntic, amb la UE Sants i
l’At. Horta com a protagonistes, amb una
sentència que no es va decidir fins a la
temporada posterior i amb la temporada
en qüestió ja començada. En aquesta situació, el Tribunal Català de l’Esport va
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La dinàmica negativa condemna Josan García a la
Minguella: “Entenc la decisió de la Junta”
El fatídic inici de les noies (0-8) és oposat a l’excel.lència dels nois (6-0)
Josan García ha estat el primer entrenador a deixar el seu càrrec en
una banqueta. Set derrotes en set
partits han fet caure el tècnic de la
Minguella femenina. “Ha estat una
decisió consensuada amb la Junta. Els resultats esportius no eren
positius i entenc aquesta decisió”
Les lesions de Nerea i Raquel i les
baixes sobtades abans d’iniciar-se
el curs han estat dos contratemps
que “han trencat part dels objectius i plantejaments d’inici de temporada”, sense poder “treballar
com es tenia al cap”, afegeix García. “Hem entrat en una dinàmica
perillosa i l’equip ha afrontat els
partits de la millor manera. Desitjo
que la Minguella pugui refer-se i

millorar la dinàmica. Sempre hem
tingut una dialèctica molt propera
amb el club, intentant trobar solucions”, agraeix.
“Vam començar la temporada
amb bones sensacions tot i renovar-se el grup i la meva arribada
a l’equip. Hem competit contra
Lluïsos, Reus, Joventut...però la
victòria no ha arribat. Això és una
llosa que s’arrossega i és molt difícil de superar”.
El coordinador de la secció femenina, Carlos Esteve, va dirigir
l’equip en la darrera jornada.
Aquesta situació és oposada a
l’equip masculí, qui lidera el grup
3 de Primera amb sis triomfs en
sis partits.

Foto: Minguella

POLIESPORTIU

Toni Santiago - redaccio@diaridebadalona.com

Triomf i derrota
El Tennis Taula
dels Dracs Alevins en
classifica cinc
jugadors per a l’Estatal la copa catalana
El passat diumenge va debutar, en
la Copa Catalana de Futbol Flag,
l’equip aleví dels Badalona Dracs.
La jornada inaugural va tenir lloc
en el camp de Bigues i Riells i el
conjunt que dirigeix Albert Pas-

cual, juntament amb Ignasi Heras,
va recollir un triomf i una derrota.
Els joves van debutar davant els
Barberà Rookies, encaixant una
clara derrota pel resultat de 32-7.
Però, els negre i plata van demos-

trar que la derrota no els va afectar
i van aconseguir una victòria per
un ajustat 12-13 davant els locals Scorpions. El pròxim 18 de
novembre es disputarà la segona
jornada a Montigalà.

Adrià Fernàndez al pòdium. / Antonio Álvarez

El Tennis Taula Badalona ha participat amb 25 jugadors al Torneig
Zonal, classificatori per al Torneig
Estatal. Adrià Fernàndez, Pau
Lloret i Marina Bueno van ser els
jugadors més destacats, emportant-se el primer lloc Fernàndez i
Lloret, mentre que Bueno va ser
tercera. A un pas de l’Estat es van
quedar Sergi Bocanegra i Mariona

Bachs, quedant tos dos desens.
Destaca actuació dels benjamins,
Jordi Lloret i Mario Rojo, aconseguint superar la primera fase però
van acabar empatats en la tretzena
posició. Menció especial per a
Alba Delgado, en sènior femení,
va acabar cinquena, assolint el
bitllet cap a Valladolid, juntament
amb Lis Pardo.

Foto: Badalona Dracs
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