
Nova àrea 
de neonats 
a Can Ruti
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Foto: Hospital Trias i Pujol

Nova 
reestructuració 
de la Guàrdia 
Urbana, la quarta 
en 10 anys    de 2 a 6       

Cada any neixen 1.400 
infants a l’hospital badaloní

L’ONCE reparteix més d’un milió d’euros a Bufalà  14
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RADARS FIXOS DE TRÀNSIT

RADARS DE “PUNTS VERMELLS” A SEMÀFORS

1 - Carrer de Joan d’Àustria amb Reina Elisenda (carretera de Can Ruti)

2 - Avinguda del Marquès de Mont-roig amb l’avinguda del Maresme

3 - Avinguda d’en Martí Pujol a l’alçada de Xaloc

1 - Ventura Gassol amb Coll i Pujol

2 - Ventura Gassol amb Martí Pujol

3 - Martí Pujol amb Creu

4 - President Companys amb Via Augusta 

5 - Rambla Sant Joan amb Concòrdia

6 - Ramon Llull amb Don Pelai

7 - Alfons XIII amb Don Pelai
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“Aconseguirem tenir un cos de policia molt 
preparat, molt informat i més ràpid i eficaç”. 
Són paraules de l’alcalde de Badalona, Àlex 
Pastor, en la presentació, aquest dilluns, de 
la nova Guàrdia Urbana després de l’incre-
ment d’un 6,7% en les infraccions penals. 
El nou model de la policia local es basa en 
un reforç policial en zones conflictives i en 
una modernització tecnològica del cos. En 
concret, l’anomenat “Projecte Diana”con-
sistirà en la creació de 4 noves unitats per 
tenir més presència al carrer i perseguir l’in-
civisme i la petita delinqüència. La novetat 
més vistosa és una patrulla de 5 agents en 
moto que actuaran en els “punts calents”. 
També es crea una unitat de civisme, que 
tindrà cura de qüestions relacionades amb 
els abocaments il·legals i les activitats in-
cíviques; una unitat d’investigació, que 
donarà suport a la policia de proximitat 
en delictes com furts o estrebades; i una 
unitat amb 4 agents, que donarà suport als 
mercats ambulants. Per a Pastor, aquesta 
reorganització és un canvi important en el 
model de seguretat perquè garanteix més 
presència al carrer i posa el focus en els 
petits conflictes de la via pública. 

El canvi tecnològic de moment es que-
da en un anunci
L’altre pilar en què se sosté aquest canvi en 
la Guàrdia Urbana passa per un canvi tec-
nològic. L’alcalde opina que “la policia del 

L’alcalde promet una 
Guàrdia Urbana més 
moderna i més eficaç

segle XXI es basa en la intel·ligència i les 
anàlisis de dades”. En aquest sentit, s’ha 
presentat el “Projecte Horus”, que implica 
la instal·lació de 18 càmeres de videovigi-
lància a la via pública. De moment, però, 
segons el cap de la Guàrdia Urbana, Conra-
do Fernández, estan pendents dels “tràmits 
burocràtics” i només s’han fet els informes 
per saber “on ens agradaria que estiguessin 
les càmeres”. De fet, les càmeres han de 
passar per la Comissió de Videovigilància 
que depèn de la Generalitat. En aquest sen-
tit, el Secretari de Territori del govern català, 
Ferran Falcó, ja avisava que aquest tràmit 
va per llarg i que no tenia constància que la 
comissió hagués rebut la instància del go-
vern badaloní. En tot cas, la modernització 
de la Guàrdia Urbana compta amb un pres-
supost de 1,2 milions d’euros, més una par-
tida de 165.000 per comprar nous vehicles 
policials. Per millorar l’efectivitat policial 
s’implementarà un nou sistema de control 
d’agents i vehicles amb GPS via satèl·lit que 
permetrà guanyar temps de resposta dels 
agents, així com tenir dades exactes sobre 
itineraris de patrullatge. Així mateix, als uni-
formes dels agents s’incorporaran càmeres 
subjectives que permetran l’enregistrament 
de les diferents intervencions. També hi 
haurà 7 radars nous en semàfors i 3 radars 
fixes en algunes zones que ja han provocat 
atropellaments mortals com a Martí i Pujol 
amb Xaloc. 

Mapa dels radars a semàfors i fixos que vol implantar el govern de Badalona / Ajuntament de Badalona

PP i Guanyem acusen Àlex Pastor de 
vendre fum i de no posar més agents al 
carrer. Els sindicats alerten que el cos 
està al límit per cobrir el servei

ELS SINDICATS ALERTEN QUE EL COS ESTÀ ENVELLIT I QUE MAN-
QUEN NOUS AGENTS

L’Òscar Parada, del Sindicat de Fun-
cionaris de la Policia (SFP) i el Pedro 
López, de la Plataforma Sindical Uni-
tària (PSU) valoren positivament els 
canvis tecnològics que es volen aplicar, 
tot i que asseguren que s’haurà d’espe-
rar a què es facin realitat. A priori, des 
de la SFP expliquen que les càmeres 
subjectives són bones eines perquè 
fan disminuir les denúncies sobre els 
agents. Als sindicats, els preocupa més 
la falta d’efectius. Parada alerta que hi 
una trentena menys d’agents que en els 
màxims històrics del cos i que la situa-
ció s’agreujarà si s’aprova el decret llei 

que permetrà la prejubilació d’una tren-
tena més. “Tindrem un problema greu 
per cobrir el servei”, vaticina Parada. Per 
això, els sindicats avisen que aquest nou 
model només funcionarà gràcies a la vo-
luntat dels agents que vulguin fer hores 
extres. En aquest sentit, López lamenta 
que s’hagin anunciat un canvis sense 
consensuar-ho abans amb els sindicats. 
“És un error que han comès tots els go-
verns anteriors” afegeix el delegat de la 
PSU. López també demana que el govern 
doni un cop d’ull a l’estat dels barracons 
que té la policia local a Sant Roc que no 
disposen de recursos suficients. 

Els sindicats manifestant-se a la Plaça de la Vila per demanar millores a la Guàrdia Urbana / PSU 
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Guanyem i PP, descontents
Els exalcaldes Xavier Garcia Albiol (PP) i 
Dolors Sabater (Guanyem) no han trigat a 
reaccionar. Sabater assegura que la moder-
nització del cos policial va començar en el 
seu mandat i critica l’anunci d’unes càmeres 
que encara no estan ni autoritzades. “Una 
presa de pèl”, ha dit l’exalcaldessa. que 
manté que “en cap cas augmenten les pa-

trulles” sinó que es “retalla a la meitat les 
actuals”. Albiol coincideix en què els can-
vis no suposen més agents al carrer en els 
barris, “que és la gran mancança d’aquesta 
ciutat”. L’exalcalde creu que és un model 
continuista al de Guanyem. Com Sabater, el 
popular afirma que les càmeres de video-
vigilància no són la solució al problema 
d’inseguretat.

L’alcalde, aquest dilluns, presentant la nova Guàrdia Urbana 
a la comissaria de Turó Caritg / Ajuntament de Badalona

La gestió de la seguretat és una mostra del 
tarannà que pot tenir un govern municipal. 
En el cas de Badalona -que en els últims 
10 anys han estat diferents formacions 
polítiques les que han encapçalat aquest 
àmbit-, la ciutat ha passat de tenir Unitats 
de Civisme i Convivència amb CiU a la “mà 
dura” del PP per després passar al treball de 
mediació de Guanyem Badalona en Comú 
i finalment instal·lar càmeres de videovigi-
lància amb l’actual PSC. És a dir, que cada 
govern fa ús de la Guàrdia Urbana en funció 
de les seves prioritats i no se’ls escapa que 
atrau una forta atenció mediàtica. De fet, la 
policia local ha viscut quatre remodelacions 
en els darrers deu anys, en funció de quin 
partit polític la dirigia. Si ens remuntem al 
mandat 2007-2011 on el PSC revalidava 

l’alcaldia però decidia formar govern amb 
CiU i ERC -mentre abans ho havia fet amb 
ICV-EUiA-, el convergent Ferran Falcó es 
feia càrrec de la Guàrdia Urbana amb una 
clara aposta per posar fi a l’incivisme a la 
ciutat. Va impulsar la creació d’una orde-
nança que sancionava aquelles accions que 
no complien la norma. No només va idear la 
normativa, sinó que va crear unitats especí-
fiques a la Guàrdia Urbana. En aquest sentit, 
van néixer la UCI -Unitat de Civisme- que 
comptava amb 6 agents de paisà i la UCO 
-Unitat de Convivència- que en tenia 3. 
També es va crear una unitat específica per 
vigilar els comerços i es va posar especial 
atenció a la sinistralitat dins la xarxa urba-
na: un vehicle equipat amb un sistema foto-
gràfic volia combatre les conductes viàries 

La Guàrdia Urbana es 
reestructura quatre 
vegades en deu anys
Els diferents governs han presentat un nou 
model de policia local a l’arribar a l’alcaldia
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incíviques, com ara l’aparcament en doble 
fila i sobre la vorera. 

La policia de barri i la seva gestió
El PP ja mostrava contundència en matèria 
de seguretat mentre era a l’oposició i, quan 
al 2011 va arribar a l’alcaldia, va complir. 
Era una de les principals preocupacions 
del govern de Xavier Garcia Albiol: reduir 
la inseguretat als carrers de Badalona. Va 
implantar la policia de barri, destinant una 
quinzena de patrulles de dos agents a tre-
pitjar els carrers de diferents zones de la 
ciutat. D’aquesta manera, eliminava la UCI 
impulsada per Falcó i deixava en dos agents 
la UCO. La policia es presentava cada set-
mana sota els baixos de la C31 per posar 

fi a l’anomenat Mercat de la Misèria -la 
venda ambulant de productes recollits de 
les escombraries-, i feia inspeccions a es-
tabliments que podien provocar molèsties 
al veïnat -la majoria regentats per persones 
d’altres nacionalitats-. Albiol va instal·lar 
una nova comissaria al barri de Sant Roc tot 
i les crítiques de l’oposició i va posar càme-
res a la Plaça Antonio Machado i a l’ascen-
sor de Dalt la Vila per pillar in fraganti als 
incívics. Sens dubte, va ser un dels àmbits 
que més van aparèixer a la premsa mentre 
governava el PP entre 2011 i 2015. Amb 
l’arribada de Dolors Sabater a l’alcaldia, es 
posava fi a la unitat Omega, la de la policia 
antidisturbis i l’objectiu era fer una ciutat 
més “amable”. L’objectiu de Sabater era que 

la Guàrdia Urbana es convertís “realment” 
en policia de proximitat, ampliant el nombre 
i els horaris dels agents al carrer. A més, 
replantejaria la política de plusos salarials. 

Amb el que no va poder, tot i anunciar que 
ho faria, va ser eliminar la comissaria de 
Sant Roc tot i que sí va posar en marxa una 
oficina mòbil de la Guàrdia Urbana.  

PASTOR DEMANA “FERMESA I CONTUNDÈNCIA” A LA GUÀRDIA 
URBANA A L’HORA D’APLICAR L’ORDENANÇA DE CIVISME

Dies abans de la presentació de la reor-
ganització de la Guàrdia Urbana, l’alcalde 
de Badalona, Àlex Pastor, anunciava que 
aplicaria amb contundència l’ordenança 
de civisme, precisament quan es com-
pleixen 10 anys de la seva aprovació. 
L’objectiu del govern de Pastor és evitar 
conductes com l’abandonament de bros-

sa al carrer, les pintades, el llançament 
de burilles al terra o els atacs al mobilia-
ri urbà. Tot i que reconeix que l’anterior 
govern no havia donat ordres a la poli-
cia de no sancionar, Pastor diu que era 
més “permissiu” amb aquesta qüestió. 
“Demanarem als agents que actuïn amb 
fermesa”, assegurava l’alcalde. 

Fulletó informatiu sobre l’aplicació de l’ordenança de civisme / Aj. Badalona

La Guàrdia Urbana en una de les actuacions policials al mercat de la misèria / Arxiu
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Neteja i seguretat, principals 
preocupacions dels badalonins
La neteja i la seguretat són els problemes que 
més preocupen els badalonins i badalonines. 
Així ho assegurava el darrer baròmetre mu-
nicipal encarregat per l’anterior govern local 
i publicat a finals del passat mes de maig. 
De fet, la neteja era la principal preocupació 
dels ciutadans enquestats en diverses zones 
i la seguretat el segon problema de Badalona. 
Justament, aquesta setmana, el govern de Ba-
dalona ha presentat dues propostes en aques-
ta matèria. Dilluns el govern de la ciutat va 
explicar un nou canvi organitzatiu a la Guàr-
dia Urbana que es basa en la concentració de 
recursos als “punts calents”. L’alcalde, Àlex 
Pastor, assegurava que l’augment de l’activitat 
delictiva obligava a “posar a la diana l’incívic 
i el petit delinqüent”.Per això s’ha creat una 
unitat motoritzada que patrullarà als llocs més 
conflictius de Badalona. Ara bé, la Guàrdia 
Urbana té una assignatura pendent i urgent. 
La contractació de més agents. Les baixes que 
ha patit el cos, i les pròximes jubilacions, fa 
que la contractació de nous policies sigui una 

assignatura pendent per millorar la seguretat, 
i també els moltíssims serveis, que ofereix la 
Guàrdia Urbana. L’altra tema que preocupa, i 
fins i tot més que la seguretat, és la neteja dels 
carrers de Badalona. Després de gairebé 10 
anys de la darrera campanya de consciencia-
ció de neteja, aquest dimecres s’ha presentat 
l’eslògan Fet i Net!. La nova campanya de sen-
sibilització, en paraules de l’alcalde Badalona, 
vol “combatre l’incivisme, conscienciar la 
ciutadania i intentar que tothom se senti cri-
dat a cuidar del seu entorn”. De fet, un dels 
retrets més repetits cap a l’anterior govern de 
Sabater va ser que la ciutat estava bruta i que 
no hi havia prou neteja. La nova campanya 
de comunicació vol enviar quatre missatges 
clars; reciclar, no embrutar al terra, recollir els 
excrements dels nostres animals i no deixar 
mobles o trastos vells al carrer. Ara però, cal 
el civisme de tots, perquè per molt que un 
Ajuntament comuniqui, i estreni campanyes, 
cal ser tots més cívics i mantenir una ciutat 
més neta.

EDITORIAL

Del 16/11 al 22/11/2018
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L’espai disposa de 1.500 metres quadrats i 32 llits

L’Hospital Germans Trias disposa, des 
d’aquest dimarts, d’una nova àrea de Gi-
necologia i Obstetrícia. L’espai té 1.500 
metres quadrats, 21 habitacions, i capacitat 
per a 32 pacients. Aquesta actuació s’em-
marca en el projecte per remodelar la torre 
Maternal del centre sanitari, que inclou la 
quarta, cinquena i sisena planta de l’edifi-
ci, així com crear una unitat de neonats. El 
projecte suposa una inversió de 6,2 MEUR 
que ha finançat el Servei Català de la Sa-

Can Ruti estrena una nova àrea de 
Ginecologia i Obstetrícia

lut. Cada any, l’Hospital Germans Trias atén 
una mitjana de 1.400 naixements, té més de 
1.700 ingressos d’Obstetrícia i més de 500 
de Ginecologia. Les noves instal·lacions 
s’han dissenyat pensant en el confort de les 
pacients i en la millora de la qualitat assis-
tencial.  Compten amb una desena d’habita-
cions per al Servei d’Obstetrícia, per a ma-
res i nadons i una altra desena per al Servei 
de Ginecologia, on ingressen les dones 
després de cirurgies d’aquesta especialitat.

Imatge de la nova àrea a Can Ruti. / Germans Trias i Pujol

Imatge de la clínica Roque de Badalona

La clínica badalonina Roque ha estat 
reconeguda amb la Certificació UNE 
179001 de AENOR. La clínica Roque 
és la única de Badalona que disposa 
d’aquesta certificació i de tota Catalun-
ya, l’única clínica que ho té en vigor. La 
Norma UNE 179001 és el marc i guia 
del sistema de qualitat, desenvolupat 
per AENOR amb la col·laboració i parti-
cipació de l’Il·lustre Consell General de 
Col·legis d’Odontòlegs i Estomatólogos 
d’Espanya, companyies d’assegurances 
i representants de les Conselleries de 
Salut de les Comunitats Autònomes. És 
l’única norma de qualitat específica per a 
clíniques dentals de tot el país.

La Clínica Dental 
Roque rep el 
certificat UNE 
179001 d’AENOR

Sala d’alletament i d’exploració de 
nadons
La planta també disposa d’una sala d’alle-
tament, on les mares poden rebre assesso-
rament sobre lactància materna i tenir un 
espai íntim on fer-ho; una sala d’exploració 
de nadons amb dues banyeres; una àrea 
d’informació per a familiars, per mantenir la 
confidencialitat de la informació, i un nucli 
d’infermeria diàfan que afavoreix la comu-
nicació amb els professionals. Aquestes 
instal·lacions es completaran amb una uni-
tat de neonatologia amb cures intermèdies 
i UCI neonatal i maternal que es posaran en 
marxa properament. “Es tracta d’una apos-
ta ferma amb l’objectiu d’oferir excel·lència 
en l’atenció maternal i dels processos gi-
necològics, situant el nostre hospital com 
centre líder de referència per la ginecologia 
i l’obstetrícia del territori”, explica el doc-
tor Sergio Martínez, director clínic i cap del 
Servei de Ginecologia.  Les obres de remo-
delació d’Obstetrícia han tingut una durada 
d’un any i mig.
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Albiol denuncia que “l’Ajuntament 
ha pagat una pensió a uns ocupes”

Els veïns del carrer Anna Tugas, al barri de 
Montigalà, tornen a ser notícia. Fa un any, 
una comunitat de propietaris va denunciar, 
a diversos mitjans de comunicació, l’actitud 
d’un grup d’ocupes que havien creat pro-
blemes de civisme. Un any després, Xavier 
Garcia Albiol ha denunciat que l’Ajuntament 
ha pagat durant cinc mesos la pensió a uns 
ocupes, que el mateix Albiol ha titllat d’agres-
siu, que han amargat tota aquesta comunitat 
durant més de 3 anys i mig. Segons Albiol, 
els veïns van haver d’interposar diverses de-
nuncies al Mossos d’Esquadra que fins i tot 

els recursos de Serveis Socials vagin desti-
nats, com en aquest cas, a facilitar la vida dels 
ocupes violents. 

Govern i ERC responen Albiol
Fonts municipals han explicat que “el que fa 
Albiol és demagògia, perquè en cap cas s’estan 
donant ajudes econòmiques a cap ocupa. Ell 
quan era alcalde també pagava pensions a les 
famílies desnonades amb menors fins que tro-
bessin una solució habitacional, ja sigui amb 
habitatge social, o bé amb algun familiar”.
Segons el govern local, la família a la que 

van haver de protegir amb una patrulla l’edi-
fici per la violència que exercien els ocupes 
contra els veïns i el mobiliari de la finca. Al-
biol ha considerat que  “és inadmissible que 
el govern de Sabater premiés a uns ocupes 
agressius amb el pagament de cinc mesos 
de pensió, amb una factura de 12.000 euros, 
mentre s’han deixat famílies que realment ho 
necessitaven sense ajudes bàsiques”, segons 
ha explicat en una roda de premsa. El Grup 
popular presentarà en els propers dies una 
bateria de propostes per a evitar que aquestes 
situacions es tornin a repetir i per a evitar que 

fa referència Albiol no és de cap màfia. Es 
tracta d’una dona que era víctima de violèn-
cia de gènere amb menors. Ara els nens van 
a l’escola i la família s’ha pogut reinsertar a 
la societat. Segons el govern, aquesta és la 
tasca que ha de fer serveis socials. Quan hi 
han menors, els tècnics no han de valorar els 
antecedents dels pares, han de donar solu-
cions a aquests menors. Des d’ERC, respon-
sable dels serveis socials fins el mes de juny, 
han explicat que per llei, serveis socials han 
d’ajudar a totes les famílies que compleixen la 
legislació vigent. 

Núm. 634 Del 16/11 al 22/11/2018

Fet i net! és el lema de la nova campanya 
de difusió del Servei de Neteja de Bada-
lona. Durant la presentació, l’alcalde de 
Badalona, Àlex Pastor, ha afirmat que 
l’objectiu d’aquesta nova campanya de 
sensibilització és “combatre l’incivisme, 
conscienciar la ciutadania i intentar que 
tothom se senti cridat a cuidar del seu 
entorn”.

NOVA CAMPANYA DE DIFUSIÓ PER MILLORAR LA NETEJA 
DE BADALONA

Els responsables municipals han explicat 
que la nova campanya de conscienciació 
busca la complicitat de la ciutadania per 
mantenir neta la ciutat i alhora focalitza 
el seu missatge en quatre de les pro-
blemàtiques que es registren a la ciutat, 
com llençar papers a terra, deixar mobles 
abandonats, excrements d’animals a la 
via pública o el reciclatge.

Govern i Esquerra: “en cap cas s’estan donant ajudes econòmiques a cap ocupa”
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A la pregunta, “Quina nota glo-
bal li donaria al servei actual 
de TRAM en una escala de 0 
a 10”, els usuaris del Tramvia 
de Barcelona puntuen amb un 
notable alt el servei, amb més 
de 8 punts (8,10 al Trambaix 
i 8,07 al Trambesòs). L’Estudi 
de Satisfacció de Viatgers del 
TRAM mostra que la satisfac-

Un ciutadà de Badalona va 
trobar, a principi de mes, dos 
exemplars d’eriçons europeus 
comú (Erinaceus europaeus) 
abandonats a la Plaça Pom-
peu Fabra ubicada al centre de 
la ciutat, segons ha informat 
l’Ajuntament. A causa dels pe-
rill que corrien els animals per 
la zona on es trobaven per l’alta 
densitat de trànsit, responsables 
de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment de Badalona els van tras-

ELS USUARIS PUNTUEN AMB UN NOTABLE ALT 
EL SERVEI DEL TRAMVIA

lladar al Centre de Recuperació 
de Fauna Salvatge de Torrefe-
rrussa a Santa Perpètua de la 
Mogoda. per avaluar-ne el seu 
estat i el possible alliberament 
al medi natural.

ció espontània dels usuaris del 
Trambaix millora respecte al da-
rrer any, sobretot al tram comú 
i al ramal compartit per la T1 i 
la T2. A més, la satisfacció es-
pontània dels usuaris del Tram-
besòs millora respecte al 2017, 
principalment per l’ascens en la 
percepció dels usuaris de la T5 
i T6.

TROBEN DOS ERIÇONS ABANDONATS A LA PLAÇA DE 
POMPEU FABRA

BREUS

El pròxim dimarts, l’Ajuntament procedirà 
a retirar una trentena de jardineres del ca-
rrer Guifré, entre Cervantes i Ponent. Fonts 
municipals han explicat que es tracta d’una 
demanada que ha arribat a la regidoria de 
districte, a través de l’associació de veïns 
del Gorg. Els motius de sol·licitar aquesta 
retirada, segons l’Ajuntament, és el mal es-
tat d’aquestes jardineres i la plaga de rates 
que s’ha detectat a l’interior d’elles. Alguns 
veïns feia temps que havien demanat retirar 
aquestes jardineres, un fet que també ha 
provocat queixes d’una part del veïnat que 
no vol la retirada dels arbrets. De moment, 
segons fonts municipals, no s’ha previst 
col·locar cap element de mobiliari urbà ni 
tampoc cap arbre.

L’Ajuntament 
retirarà una 
trentena de 
jardineres del 
carrer Guifré Fins a finals d’aquest mes de novembre

El consistori badaloní ha començat, aquest 
mateix dijous, un seguit d’actuacions per mi-
llorar l’asfaltat de diversos carrers de la ciutat 
que consistiran en fresar (rebaixar el paviment 
existent) i posar asfalt nou.L’asfaltat es portarà 
a terme a diversos carrers dels barris de La Sa-
lut; Nova Lloreda, Sant Antoni de Llefià; Sant 
Crist de Can Cabanyes; Sant Joan de Llefià; 
Sant Mori de Llefià, Sant Roc; Sistrells; Pomar, 
i Puigfred. Entre les actuacions més destacades 
destaca l’asfaltat de l’aparcament del Mercat Po-
mar-Morera o treballs a la rotonda de Lope de 
Vega. Durant els treballs d’asfaltat els carrers es 
tancaran a la circulació dels vehicles des de les 
7 hores fins la finalització de les tasques.

Reparació de la calçada al carrer de Fran-
cesc Layret
D’altra banda el Departament de Manteniment 
de Via Pública de l’Ajuntament de Badalona re-
pararà també, de forma provisional, la calçada 
del carrer de Francesc Layret, entre els carrers 
del Lleó i de Sant Anastasi, al barri del Centre. 
Les reparacions es faran aquest diumenge, 18 

Treballs a onze barris de 
Badalona per millorar el paviment

de novembre, des de les 8 hores fins que 
finalitzin les obres. El tall de trànsit afectarà 
el trànsit rodat, l’accés als aparcaments del 

Jardineres al carrer Guifré

carrer de Francesc Layret, en el tram on es 
fan les obres, i el funcionament del servei 
d’autobús del cap de setmana.

Apenins (entre els carrers de Còrsega i de 
Rossini)

• Divendres 23 de novembre:
Carrer de Sardenya (entre el carrer de Milà i 
l’avinguda de Mònaco) carrer dels Apenins 
(entre els carrers de Còrsega i de Rossini).

• Dilluns 26 de novembre:
Carrer de Milà i Fontanals; carrer del Gene-
ral Moragues (amb carrer de Pere Martell); 
carrer de Pere Martell (entre carrer de l’Oli-
vera de Sistrells i carrer de Marià Benlliu-
re), i l’avinguda de Salvador Espriu.

• Dimarts 27 de novembre:
Carrer de Milà i Fontanals i l’avinguda de 
Salvador Espriu.

Actuacions més destacades:

• Dimarts 20 de novembre:
Carrer de la Cervereta; carrer de Paris; 
avinguda de Pius XII (entre el carrer de 
Ramiro de Maeztu i el carrer d’en Guasch); 
rotonda del carrer de Lope de Vega amb 
l’avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer; 
carrer de Jerusalem; carrer del Comerç, i 
carrer de Badajoz.

• Dimecres 21 de novembre:
Asfaltat a l’aparcament del Mercat Po-
mar-Morera; carrer de Paris; carrer de 
Jerusalem; carrer del Comerç, i carrer de 
Badajoz.

• Dijous 22 de novembre:
Carrer de Sardenya (entre el carrer de 
Milà i l’avinguda de Mònaco); carrer dels 

L’ONCE reparteix més d’un milió 
d’euros a Bufalà amb ‘La Paga’ i 
altres quatre cupons premiats
L’ONCE ha repartit 1.075.000 
euros a Badalona: un premi de 
35.000 euros al comptat i ‘La Paga’ 
de 3.000 euros al mes durant 25 
anys (900.000 euros), i altres qua-
tre premis de 35.000 euros en el 
sorteig del ‘Cupó Diari’ d’aquest 
dimecres 14 de novembre.
Isabel Carmona Marín, afiliada i 
venedora dels jocs responsables 
de l’Organització, és qui ha portat 
la sort a Badalona, des del quiosc 
situat en la carrer Independència, 
número 251, al barri de Bufalá. 
Isabel va vendre cinc cupons pre-
miats amb 35.000 euros cadascun 
i un d’ells, a més, agraciat amb La 
Paga de 3.000 euros al mes du-
rant 25 anys. En total, va repartir 
1.075.000 euros.

L’ONCE dona feina a 3.000 
persones a tot Catalunya 
El ‘Cupó Diari’ de l’ONCE ofe-

reix, per 1,5 euros, 55 premis de 
35.000 euros a les cinc xifres. A 
més, el client té l’oportunitat, per 
0,5 euros més, de jugar també 
en la sèrie i guanyar ‘La Paga’ 
de 3.000 euros al mes durant 25 
anys, que s’afegirà al premi de 
35.000 euros.
Els cupons de l’ONCE es co-
mercialitzen a través de 20.000 
agents venedors que integren la 

seva xarxa de vendes. Gràcies al 
Terminal Punt de Venda (TPV) 
el client pot triar, a l’instant, el 
número que més li agradi. A 
Catalunya són més de 10.000 
els seus afiliats i el col·lectiu 
de l’ONCE i la seva Fundació 
supera les 15.000 persones. 
A Catalunya la venda del cupó 
dóna ocupació a gairebé 3.000 
persones.
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93 782 17 58 · www.ibericfusion.com
Eduard Maristany, 197 local 2 (al costat del Port Marina Badalona)

També ens podreu trobar a: CC Maquinista  - CC Màgic Badalona
1h. 

gratis

Celebra el teu dinar o sopar de Nadal amb nosaltres. Fes la teva reserva

DETINGUT UN HOME PER UN DELICTE DE VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE A NOVA LLOREDA

La ciutat commemorarà, amb di-
versos actes, el Dia Internacional 
per a l’eliminació de la violència 
envers les dones. commemora-
ció té com a eixos principals les 
Jornades Intermunicipals que 
es realitzaran els dies 16 i 17 
de novembre, al voltant de les 
estratègies d’acció per aturar les 
violències masclistes i els actes 

La Guàrdia Urbana va detenir, la nit 
de dissabte passat, un home com 
a autor d’un delicte de violència de 
gènere, per agredir la seva parella i 
causa-li lesions al cap, en uns fets 

BREUS

BADALONA COMMEMORA EL DIA INTERNACIONAL PER 
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

que van succeir al Passatge Riu 
Segre, al barri de Nova Lloreda. 
Els agents es van adreçar arran la 
trucada dels veïns que alertaven 
dels crits d’una dona que dema-
nava auxili. Un cop al lloc van po-
der observar com la víctima pre-
sentava lesions, produïdes amb 
un objecte contundent. La dona 
va ser atesa en primera instància 
per una ambulància del Servei 
d’Emergències, que va procedir al 
seu trasllat a un centre hospitalari.

que es celebraran els dies 23 i 24 
de novembre a diferents indrets 
de la ciutat. El divendres 23, a 
les 10:30h, tindrà lloc a la plaça 
Roja l’Espiral sobre la violència 
vers les dones. A les 17:30h, a 
la plaça de la Vila, es farà l’acte 
de ciutat i a les 18h, a la planta 
baixa de la Casa de la Vila, l’acte 
institucional.

Sota el lema ‘Biblioteca i salut’

Les biblioteques estrenen activitats 
per apropar el benestar emocional

La Biblioteca de Lloreda restarà tancada des 
del dijous 16 de novembre fins al dissabte 15 
de desembre, tots dos inclosos per motius 
d’obres de millora. Les persones usuàries 
es poden dirigir per a quelsevol incidència 
o qüestió a qualsevol biblioteca de la Xarxa 
Municipal de Badalona. La més propera és 
la Central Urbana Can Casacuberta, situada 
al carrer de Mossèn Anton 40-48, amb hora-
ri interromput de dilluns a divendres de 10 a 
20.30h, i dissabtes de 10 a 14h. La Bibliote-
ca de Lloreda es va inaugurar el 4 de juny de 
1994 fruit de l’ampliació i trasllat de l’antiga 
biblioteca de Can Cabanyes.

Tancada la 
Biblioteca de 
Lloreda per 
obres

Aquest mes de novembre comença un nou 
cicle de tallers del programa ‘Biblioteca i 
salut’, destinat als infants a partir de quatre 
anys i a les seves famílies, i que finalitzarà 
el mes de maig de 2019, coincidint amb el 
calendari escolar.
Els tallers es desenvolupen mitjançant la 
lectura d’un conte que serveix de reflexió 
i aprenentatge sobre com tenir cura del 
benestar emocional infantil. Els temes que 
es formularan durant aquests mesos seran: 
l’autoestima (al novembre), com valorar les 
diferències (al gener) i com superar les ad-
versitats (al maig). Les sis biblioteques de 
la ciutat participen en aquesta activitat que 
comencen amb la lectura dels contes ‘Quan 
l’home més fort del món agafa el telèfon, 
tothom el confon amb la tieta Encarna, de 
Roser Rimbau, i ‘Els porquets no volen’ de 
Ben Cort, que servirà per meditar sobre què 
és l’autoestima i com la poden cuidar els 
infants. Per poder participar en aquests ta-
llers és necessari fer preinscripció gratuïta a 
través del web www.badabiblios.cat.

Núm. 634 Del 09/11 al 15/11/2018

Les pluges, d’aquest dijous, han fet cedir part d’una 
coberta d’una antiga fàbrica que s’esta enderrocant 
al número 35 de la Riera Matamoros. L’ensurt no va 
provocar cap ferit dels operaris que estaven treballant 
en aquest enderrocament.

ibar al carrer Independència, al barri de Bufalà

La Guàrdia Urbana va detenir, aquest dimecres, set per-
sones en diversos actes delictius comesos a Badalona. 
Al carrer Progrés, una dotació policial va detenir tres 
persones que van ser sorpreses in fraganti quan es dis-
posaven a robar en l’interior d’una casa. Es van poder 
recuperar els objectes sostrets. En altre incident, un jove 
va ser detingut per agredir els agents que procedien a la 
seva identificació com a sospitós de l’intent d’ocupació 
d’un habitatge a l’avinguda Catalunya, al barri de Nova 
Lloreda. A més va causar danys en el vidre d’una farmà-
cia. Els agents van poder recuperar les eines emprades 
en els fets. Durant la nit, també van ser detingudes dues 
persones com a autors d’un robatori amb violència a una 
persona a la plaça dels Andes, al barri d’Artigas. A més 
van causar lesions a la víctima que va haver de ser tras-
lladada a un centre hospitalari. També es van recuperar 
els objectes sostrets. Per últim, un jove va ser detingut 
per un delicte de trencament de condemna a la carretera 
de Santa Coloma, al barri de Sant Mori de Llefià. Durant 
la identificació de tres persones que causaven sospites 
es va poder esbrinar que un d’ells tenia una prohibició 
judicial de portar armes. En el seu escorcoll es va localit-
zar una arma blanca en una de les butxaques.

La Guàrdia Urbana 
deté a set persones 
durant aquest 
dimecres per 
diversos delictes

Una coberta 
d’una antiga 
fàbrica 
cedeix a la Riera 
Matamoros
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Oferirà cada dilluns clases d’autodefensa feminista

El CRAD enceta un nou curs, 
que s’allargarà fins al febrer de 2019

Foto: @TereGonzalez13

L’Edat Medieval torna aquest divendres i dis-
sabte, 16 i 17 de novembre, a envair el pas-
seig de La Salut. Es tracta de la desena edició 
de la Fira Medieval de l’associació de comer-
ciants del principal eix comercial del barri, 
que omplirà el passeig amb una cinquantena 
de parades d’artesania, alimentació i restau-

10a edició de la Fira 
Medieval del passeig 
de La Salut

Aquest passat dimecres, 14 de novembre, 
l’alcalde de Badalona, Àlex Pastor i la pri-
mera tinent d’alcaldia, Teresa González han 
inaugurat el nou curs d’activitats del Centre 
de Recursos i Assessorament a les Dones 
(CRAD), que a més ha comptat amb una 
conferència sobre els recursos contra la 
violència de gènere, a càrrec de dues agents 
de la Guàrdia Urbana i de dues mediadores 
de Justícia Reintegrativa dels Jutjats de Ba-
dalona.
A partir d’aquí, s’inicia uns tallers progra-
mats que continuaran en la mateixa línia de 

treball d’altres cursos tractant diversos àm-
bits com ara el de desenvolupament perso-
nal; els d’habilitats instrumental i artístiques 
o l’àmbit de llengües i literatura. A més, 
cada dilluns, de 17 a 18 hores, s’oferirà 
gratuïtament amb inscripció prèvia, un curs 
d’autodefensa feminista per a dones majors 
de 16 anys i a càrrec de Karin Konkle.
El CRAD, situat a la Nau 2 de l’Escorxador 
(carrer de l’Arquitecte Fradera, sense nú-
mero) és un centre, que a més d’activitats, 
compta amb una biblioteca i documenta-
ció sobre la dona. Les línies de treball es 

basen en el compromís, la participació i 
la visibilització de les dones de Badlaona. 
Es treballa amb el compromís de crear les 
condicions per assolir la igualtat d’oportu-
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nitats entre dones i homes, es promou la 
participació i l’associoacionsime i es pro-
posa el foment d’aportacions de les dones 
a la societat.

ració, a més de molts altres elements. D’altra 
banda els més petits podran gaudir d’acti-
vitats, com així també la família al complet 
quedarà meravellada amb les exposicions 
d’armes costures i els espectacles. L’objectiu 
d’aquesta fira pretén donar rellevància i dina-
mitzar el petit comerç i reforçar el barri
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LA PRÈVIA 9a Jornada ACB. Pavelló Olímpic, dissabte 17 de novembre a les 18h

Posar la sisena

Dimitrijevic està fent un bon inici de curs. / David Grau - CJB

Segon partit consecutiu a l’Olímpic i nova 
oportunitat de seguir sumant davant d’una 
afició que dissabte passat, contra l’Obradoi-
ro, va empènyer l’equip cap a una victòria 
gens fàcil contra un rival molt complicat. 
Va tocar remar contracorrent i l’equip ho 
va fer per regalar-se una bona dosi d’auto-
confiança. La situació a la classificació és 
de tranquil·litat (5-3) i els de Carles Duran 
volen aprofitar l’embranzida per posar la si-

sena davant del Montakit Fuenlabrada. 
Els madrilenys tenen tres triomfs al sarró 
(3-5) i han viscut un inici de curs  convuls 
amb canvi de tècnic inclòs. Agustí Julbe 
va aterrar a Fuenlabraba per estrenar-se a 
la lliga ACB com a primer entrenador, però 
malauradament l’aventura va durar només 
cinc partits, quatre a l’ACB i un a la Cham-
pions League. A la lliga, després de debutar 
amb victòria contra el Delteco, els madri-

SHAWN DAWSON

NICO LAPROVITTOLA

ALBERT  VENTURA

SIMON BIRGANDER LUKE HARANGODY

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

MONTAKIT FUENLABRADA 
Entrenador: Néstor García

C. EYENGA

TOMÁS BELLAS

MARKO POPOVIC

LUCAS NOGUEIRA DANIEL CLARK

lenys van encaixar tres derrotes consecu-
tives que van acabar amb l’adéu del tècnic 
badaloní. La darrera d’aquestes desfetes, un 
dur correctiu davant del Baskonia (60-110), 
en va ser el detonant. Per agafar el relleu 
el Fuenlabrada ha repescat l’argentí Nestor 
García, que ja va dirigir l’equip el curs pas-
sat. Amb el nou entrenador els madrilenys 
han sumat dos triomfs (a la pista del Tecny-
conta i contra el Barça Lassa a casa) i dues 
derrotes (amb el València i el Madrid). 
El Montakit Fuenlabrada, que ve de perdre 
aquest dimecres contra el Nymburg a la 
FIBA Champions League (71-72), manté 
moltes de les peces clau del curs passat en 
una plantilla amb jugadors experimentats. 

Continuen Marko Popovic, l’exverd-i-ne-
gre Christian Eyenga, Ian O’Leary i Daniel 
Clark, mentre que entre les novetats desta-
quen l’arribada del base Tomàs Bellas, el pi-
vot brasiler de 2m13 Lucas Nogueira i l’ex-
blaugrana Marc Garcia, que està fent bons 
números (10,4 punts i 12,8 de valoració). 

Mathias podria reaparèixer
Una de les novetats del matx podria ser el 
retorn de l’escorta Dakota Mathias, baixa els 
darrers partits per l’esquinç al turmell que 
es va fer a la pista del Madrid el passat 14 
d’octubre. Tot apunta que el jugador estarà 
a la banqueta i veurem si ja pot jugar alguns 
minuts.

Dawson, esmaixant davant 
dels gallecs / David Grau - CJB

Natxo Llovet (16), Brodziansky (7), Singler (5), 
Pozas (12), Vasileiadis (16) -cinc inicial-, Sà-
bat (8), Obst (5), Spires (4), David Navarro (4) 
i Hlinason (2).

Triomf agònic davant d’un incòmode 
Obradoiro, que durant bona part del 
partit va fer trontollar una Penya sense 
encert exterior (5/22) i amb molts pro-
blemes per perforar la teranyina defen-
siva dels gallecs, liderats per Llovet (16 
punts), xiulat per l’afició verd-i-negra, i 
per l’encert des del perímetre de Pozas, 
Vasileiadis i Sàbat. La Penya va arribar 
a perdre d’11 punts en la primera part, 
però en la segona es va refer, apujant les 
prestacions defensives, dominant el re-
bot (37 a 25) i minimitzant les pèrdues 
de pilota (11 fins al descans, només 2 

83

DIVINA JOVENTUT 

Dawson (20), Morgan (7), Laprovittola (22), Ven-
tura (5), Birgander (4) -cinc inicial-, Neno Dimi-
trijevic (7), López-Arostegui (2), Todorovic (11), 
Nogués (-), Parra (-) i Harangody (5). 

79

MONBUS OBRADOIRO

Un triple de Ventura i el lideratge de Laprovittola, Dawson i Todorovic, claus

Remuntada i triomf de caràcter
contra un incòmode Monbus Obradoiro 

en la represa). L’empenta d’un Neno Di-
mitrijevic que segueix fent passos enda-
vant i la inspiració de Dawson (20 punts) 
van encendre l’espurna de la remuntada 
i en els minuts decisius l’experiència i 
la qualitat de Laprovittola (22 punts i 5 
assistències) i Todorovic (11 punts) i el 
cor immens de Ventura, amb un triple 
providencial, van fer la resta per capgirar 
el guió del partit. 
En els instants finals, a més, els gallecs 
van trobar a faltar Pozas, que es va perdre 
els minuts decisius en rebre un fort cop 
a l’ull en una acció amb Luke Harangody. 

Resultats darrera jornada

València Basket - BAXI Manresa                           89-76

Unicaja - C. Candelas Breogán                          78-72

Barça Lassa - UCAM Múrcia      105-73

Herbalife G. Canaria- Iberostar T. 77-91

Divina Joventut - Monbus Obradoiro 83-79   

Delteco GBC - San Pablo Burgos  92-83

Montakit Fuenla - R. Madrid                    80-95

Morabanc And.  -  Kirolbet Baskonia  93-73

Tecnyconta S. - Movistar Estudiantes  91-85

  Equip  G P

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

Classificació

Propera jornada

 Iberostar Tenerife - València Basket
 Morabanc Andorra  -  Unicaja
 San Pablo Burgos -  BAXI Manresa
 Divina Joventut  -  Montakit Fuenla
  Real Madrid  -  Delteco GBC
 UCAM Múrcia -  Monbus Obradoiro
 C. Candelas Breogán  - Tecnyconta S.  
 Kirolbet Baskonia  - Herbalife G. Canaria 
 Movistar Estudiantes - Barça Lassa
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Intangibles d’Eurolliga
Tot aficionat de la Lliga Endesa considera 
que Laprovittola és un luxe per un equip 
del pressupost del Joventut, i que l’argentí 
podria ser el motor d’un conjunt que dispu-
ti competició europea; d’això no hi ha cap 
dubte. Però del que se’n parla poc és de la 
millora de Marko Todorovic a mesura que 
va guanyant sensacions i trobant el seu to 
físic després d’anys amb més lesions que 
minutatge. El saber estar i la bona visió de 
joc del montenegrí estan sent una arma vital 
dins els esquemes de Duran.

Sense anar més lluny, en un partit d’escàs 
encert com el d’Obradoiro, Moncho Fernán-
dez va plantejar una defensa zonal planifica-
da al detall. La millor arma contra aquesta 
zona va ser el domini d’espai de Todorovic, 
que es va fer un fart de col·locar pantalles 
en les posicions idònies per tal que Daw-
son, Dimitrijevic o el mateix Laprovittola 
dividissin la teranyina gallega per finalitzar 
sota cistella. Aquests bloquejos no surten 
a l’estadística, però van ser clau perquè la 
Penya pogués endur-se un matx travat.

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

BADALONA ÉS BÀSQUET

SUPERMANAGER

1- Albicy, Laprovittola, Llull.
2- Beiran, Jaime Fernández, 
Brizuela, Matt Thomas.
3- Tavares, Will Thomas, Shengeila, 
Deon Thompson.
.

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 8 
1º  lapislazuli wafa (Barcelona)  233,80
2º  Superquiri2 quiri (Barcelona)  215,60
3º  Calcalet Edu_6 (Badalona)  211,20
............................................................................................................... 
60ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  158,40

Lliga (general)
1º  LeBron belito32 (Badalona)  1.222,80
2º  Mobilgirgi boyeyo (Badalona)  1.215,40
3º  Air23Jordan davidmgmix (Badalona)  1.201,40 
...............................................................................................................
35ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  1.052,80

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
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Tindrà al voltant del 70% de les accions del Joventut SAD

El procés d’ampliació de capital que 
es va engegar en la Junta d’accionis-
tes del Joventut SAD del passat 13 
de setembre ja està fent els darrers 
passos. Com estava previst, després 
de l’acord tancat amb Scranton En-
terprises, s’ha cobert sense proble-
mes tot el capital previst (prop de 
3,7 milions d’euros) i aquest dijous 
el Consell d’Administració ja es va 
reunir per certificar la nova distribu-
ció de les accions de la societat i po-
der inscriure-ho al registre mercan-
til. L’operació convertirà ja de forma 
oficial a Scranton com a nou màxim 

Últims tràmits de l’ampliació de capital que situa
Scranton Enterprises com a nou màxim accionista

accionista del Joventut. A l’espera 
de conèixer les xifres exactes, en els 
darrers dies RAC1 i Mundo Depor-
tivo avançaven que Scranton tindrà 
al voltant del 70% de les accions de 
la societat, mentre que Baspenya es 
quedarà amb un 5,5%, el Club Jo-
ventut amb un 2,5% i la resta dels 
títols (un 22%) estarà repartit entre 
els petits accionistes. En aquest 
sentit, tot i estar assegurat que el 
capital es cobriria al 100%, molts 
accionistes han volgut posar el seu 
granet de sorra i també ho han fet 
persones que encara no ho són i que 

volen sumar-se al projecte. “Hem 
rebut moltes sol·licituds de gent que 
no és accionista per poder participar 
i estem molt agraïts. En els pròxims 
dies ens posarem en contacte amb 
ells per formalitzar-ho”, va explicar 
aquesta setmana el president Jua-
nan Morales a “La Tertúlia” de Te-
levisió de Badalona. Morales també 
va reiterar el missatge que la Penya, 
amb l’ampliació, no passa pas a ser 
un club ric, però que s’obre “una 
finestra d’oportunitat” per poder 
treballar de cara al futur amb tran-
quil·litat. Imatge de la junta d’accionistes del 13 de setembre. / David Grau - CJB 

La Penya ja té rivals
per a la fase prèvia de la Minicopa
Jugarà contra el Gran Canària, el Montakit Fuenlabrada i el San Pablo Burgos

L’Alqueria del Bàsquet a València 
serà l’escenari els dies 7 i 8 de 
desembre de la fase prèvia de la 
Minicopa Endesa, on es posaran en 
joc sis places per disputar la fase 
final al febrer. El Real Madrid, vigent 
campió, i el Movistar Estudiantes, 
que actuarà com a amfitrió, ja estan 
classificats.
En la prèvia els equips partici-
pants es dividiran en quatre grups 
de quatre equips, que jugaran en 
format de lliga a una volta (3 jorna-
des). Es classificarà el líder de cada 
grup i les dues places restants es 
decidiran en eliminatòries directes 
entre els segons classificats. El Di-

vina Seguros Joventut formarà part 
del Grup A, juntament amb el Gran 
Canària, el Montakit Fuenlabrada 
i el San Pablo Burgos. Els verd-i-
negres debutaran el divendres 7 de 
desembre (10h) contra el Fuenla-
brada, disputaran la segona jornada 
el mateix dia a la tarda (17h) contra 
el Gran Canària i tancaran la fase 
inicial el diumenge 8 (10h) contra 
el Burgos. En cas de ser segons 
de grup, els badalonins jugarien el 
diumenge 8 a les 18:30h contra el 
subcampió del grup B, format per 
l’Iberostar Canarias, la Fundación 
5+11 Baskonia, l’UCAM Múrcia i el 
Morabanc Andorra. El curs passat la Penya va ser quarta a la Minicopa. / ACB

Zagars s’opera
i estarà de baixa
uns quatre mesos

 Arturs Zagars. / CB Prat

El jove base letó Arturs Zagars ha passat 
aquesta setmana per la sala d’operacions 
per solucionar definitivament els proble-
mes al turmell dret que venia arrossegant 
des de la disputa de l’Europeu sub-20 
a l’estiu. El jugador verd-i-negre, que 
aquesta temporada havia de ser un dels 
pals de paller del Prat a més d’ajudar al 
primer equip de la Penya, va ser operat del 

lligament lateral extern del turmell dilluns 
passat pel Doctor Gilbert Steinbacher i pel 
metge del club, el Doctor Carlos Fabián 
Ridolfo. Ara durant els pròxims 4 mesos 
haurà de seguir un programa de fisioterà-
pia i recuperació. Una absència molt im-
portant per al vinculat verd-i-negre, que ha 
repescat Dídac Cuevas, que estava cedit al 
CB Clavijo. 
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LA PRÈVIA 13a Jornada. Nova Creu Alta. Diumenge, 18 de novembre, 17 hores (Esport 3)

Derbi a tocar del play-off

CE SABADELL CF BADALONA
POSICIÓ 5è

6 Partits a casa G 3  E 1  P 2
Gols a casa Marcats 11 Rebuts 8

Entrenador Toni Seligrat.

POSICIÓ 6è
6 Partits a fora G 2  E 2  P 2

Gols a fora Marcats 5  Rebuts 7
Entrenador Ramon Calderé.

Diumenge, a les 17 hores, tot un clàssic: 
Sabadell – Badalona, a la Nova Creu Alta. 
Arlequinats i escapulats arriben en bona 
dinàmica després d’un inici de lliga que no 
convidava a pensar que, en la jornada 12, 
estarien fregant la zona de play-off. Si els de 
Ramon Calderé han encadenat dues victòries 
i un empat, sense encaixar cap gol, per pujar 
fins a la sisena posició, els de Toni Seligrat 
es mantenen invictes des de la setena jorna-
da, quan van remuntar davant l’Espanyol, a 

casa, i ara mateix són cinquens. Des d’ales-
hores, a més, han marcat dotze gols, una mi-
tjana de dos per partit. “És un altre històric de 
la categoria, que fa tots els esforços per pujar 
a segona i, per això, té una gran plantilla i un 
gran entrenador. Ningú ens pot treure, però, 
la il·lussió i la motivació per fer un gran partit 
i, perquè no, guanyar”, comenta l’entrenador 
escapulat.
En les nou temporades que Sabadell i Ba-
dalona han coincidit a segona B l’estadística 

Foto: Eloy Molina.

00

BADALONA  -  SD EJEA

Badalona: Morales; Albarrán, Robusté, 
Estellés, Moyano, Moha (Iván Agudo, 57‘); 
Marc Carbó (Santi Magallán, 73‘), Nana; 
Robert Simón (Giva, 82‘), Natalio; Chaco-
pino.

Ejea: Loscos, Kevin Lacruz, Mingotes, An-
driu, Català, Mustaphá, Ramón, Valero, De 
Mesa (Diego Suárez, 85‘), Lafita (Santana, 
76‘) i Otin (Lucho, 64‘).

Àrbitre: Alexander González González 
(comitè tinerfeny). T.G.: Mustaphà, Valero 
i Lucho.

Públic: 585 espectadors.

és molt favorable als badalonins com a visi-
tants: han guanyat quatre dels nou enfronta-
ments que han disputat a la Nova Creu Alta, 
han empatat uns altres quatre i només n’han 
perdut un. De fet, l’única derrota escapulada 
a l’estadi vallesà, en aquesta categoria, es va 
produir el 9 de gener de 2005 (2-0), amb 
Rubi a la banqueta del Sabadell i, precisa-
ment, Calderé a la del Badalona. Diumenge, 
el tècnic de Vila-rodona mirarà de fer créixer 
els números favorables al seu equip.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Hércules 24 11 6
 2. Vila-real B 23 21 13
 3. Lleida 23 14 7
 4. At. Balears 21 18 13
 5. Sabadell 18 17 18
 6. Badalona 17 12 13
 7. At. Llevant 16 16 13
 8. Barcelona B 16 13 10
 9. Espanyol B 16 17 15
 10. Olot 16 12 11
 11. Cornellà 16 10 11
 12. Ontinyent 16 10 11
13. Teruel 14 6 9
 14. Alcoià 13 13 16
 15. Conquense 13 12 15
 16. Ejea 13 6 10
 17. València B 12 14 17
 18. Peralada 10 12 16
 19. Castelló 9 8 12
 20. Ebro 9 7 14

Propera Jornada

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

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

Resultats 12a Jornada

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

El racó de’n Saisó

Igualtat
El Badalona ja és sisè a la classificació, 
tot i que no va poder sumar els tres 
punts davant l’Ejea. La gran igualtat que 
hi ha en el grup tercer de segona B fa 
que sigui molt important no perdre i 
l’equip de Calderé ha sumat set dels úl-
tims nou punts. Un bon balanç que fa 
que sigui inevitable mirar cap amunt. El 
play off està a només quatre punts, però 
crec que el més important és aconseguir 
una regularitat que permeti sumar punts, 
fins a assolir la tranquil·litat definitiva de 
la permanència. En mig de tot plegat, 
diumenge arriba un clàssic: la visita 
a la Nova Creu Alta. Al davant tindrem 
un Sabadell que és cinquè amb un punt 
mes que nosaltres. Serà una gran opor-
tunitat pels jugadors escapulats, en un 
camp molt difícil però on es pot jugar 
bon futbol.

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

MENÚ FIN DE SEMANA DE OCTUBRE A MAYO
PRIMEROS PLATOS A ESCOGER 
• SOPA DE PASTA
• SOPA DE PESCADO 
• CANELONES ROSINI
• HABAS A LA CATALANA 
• SURTIDO DE EMBUTIDOS IBÉRICOS
• PARRILLADA DE VERDURAS 
• ENSALADA CATALANA

SEGUNDOS PLATOS A ESCOGER
• BACALLA A LA LLAUNA
• CONEJO CON CARACOLES 
• CARACOLES GORMANDA 
• PIES DE CERDO BRASA
• COSTILLAS DE CORDERO BRASA 
• BUTIFARRA CON JUDIAS
• TERNERA FILETEADA CON SETAS I GUISANTES 
• ENTRECOT A LA BRASA 3€ dif
• MERLUZA PLANCHA 3€ dif

POSTRE
• CREMA CATALANA O MACEDONIA DE FRUTAS
• CAFE O INFUSIONES

NO ESTA INCLUIDO LA BEBIDA INCLUYE PAN TOSTADO 
GUARNICIÓN Y ALL I OLI EN TODOS LOS PLATOS- SI PI-
DEN UN SEGUNDO PLATO DE 1º, SUPLEMENTO 3€ PARA 
MESA COMPLETA NO GRUPOS GRANDES

PRECIO 
21,90€ 

+ 10% IVA

EL PRECIO INCLUYE PAN TOSTADO CON TOMATE
UNOS DÍAS ANTES TENDRAN QUE COMUNICAR LOS PLA-
TOS ELEGIDOS

CERVEZAS NO INCLUIDAS

MENÚ DE NAVIDAD Y SANT ESTEVE
PEQUEÑO APERITIVO

PRIMEROS PLATOS A ELEGIR
• CANELONES DE SANT ESTEVE
• SOPA DE GALETS
• EMBUTIDOS IBÉRICOS
• SALMÓN AHUMADO CON ESPÁRRAGOS DE NAVARRA
• ENSALADA DE NAVIDAD CON QUESO DE CABRA

SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR
• PALETILLA DE CORDERO DE ÁVILA AL HORNO DE LEÑA
• POLLO DE PAYÈS AL ESTILO DEL CHEF
• CONFIT DE PATO A LA NARANJA
• ZARZUELA DE PESCADO Y MARISCO
• ENTRECOT A LA PIMIENTA O ROQUEFORT
• POSTRE DE NAVIDAD
• VINO BLANCO Y TINTO SELECTO 
• CAVA BRUT  
• AGUA MINERAL
• CAFES Y LICORES 

PRECIO 
47€ 

+ 10% IVA

MENÚ ESPECIAL GRUPOS 
CALÇOTADA CLÁSICA MÍNIMO 2 PERSONAS:
• PAN TOSTADO CON TOMATE 
• PEQUEÑO APERITIVO
• CALÇOTS EN SU SALSA
  (pueden comer todos los calçots que quieran) 

PARRILLADA DE CARNE
• POLLO - BUTIFARRA NEGRA 
• BUTIFARRA PAYÉS - LOMO 
• CORDERO 
• GUARNICIÓN 
• JUDIAS DEL VALLÉS 
• ALL I OLI

POSTRE
• CREMA CATALANA O MACEDONIA DE FRUTAS
• CAFÉ – LICOR

BODEGA
• VINO TINTO SELECTO (se puede repetir) 
• SANGRÍA DE CAVA (se puede repetir) 
• AGUA MINERAL 

PRECIO 
32,75€ 

+ 10% IVA

Carretera de Badalona a Montcada km 6         
Tel. 93 395 41 55

www.restaurantedevesa.com
mail: devesa@restaurantedevesa.com

- Menús de empresa Navidad
- Calçotades desde 
  noviembre a principios de mayo 
- Bodas 
- Comuniones 
- Bautizos 
- Cargolades 

Calderé: “Sense els jugadors que van arribar al 
final del mercat d’estiu no estaríem on som”
Després que s’hagi disputat el pri-
mer quart de la lliga, el Badalona 
ocupa una còmoda sisena posició. 
És el moment de passar comptes 
amb l’entrenador.

- Quatre victòries, cinc empats 
i tres derrotes. Està content 
després de dotze jornades?
- Ha passat el temps suficient per 
fer balanç. Tant de bo que la setma-
na que ve mantinguem la situació 
tan còmode que ara tenim, en la 
sisena posició. En aquest moment 
anem a velocitat de creuer, després 
d’un inici de temporada en què 
tothom va arribar tard i vam pagar 
una certa precipitació. Per sort, 
vam rectificar i hem fet un equip 
prou equilibrat que confio que en-
cara pugui millorar més. Agraeixo 
molt la incorporació dels jugadors 
que van arribar al final del mercat 
d’estiu. Si no haguessin arribat, la 
situació seria molt diferent. La re-
acció ràpida després de la derrota 
contra l’Espanyol B de la primera 

jornada va ser clau.

- Què ha estat el millor i el pi-
tjor que ha trobat en aquesta 
segona etapa a Badalona?
- El millor és el retrobament amb 
molta gent, que em fa veure l’afecte 
que em tenen aquí, sobretot com a 
persona. La situació d’ara, però, és 
molt diferent de com la vaig deixar 
en la meva primera etapa. Per altra 
banda, hi ha hagut algun inconve-
nient que m’ha sobtat i que estic 
mirant de resoldre.

- Es refereix al nivell d’exigèn-
cia que ha trobat?
- No per part del club. Quan em 
vaig queixar, potser de manera 
inapropiada, em referia a l’entorn 
que, potser si, està relacionat amb 
el club. Estem en un món on tot es 
vol massa de pressa, hi ha gent 
que pressiona molt.

- Li ve de gust dir qui són?
- No, perquè ells ja ho saben. Ja 

vaig parlar amb el president i li 
vaig explicar. Jo seré més bo o més 
dolent com a entrenador, però mai 
no es pot dubtar de la meva pro-
fessionalitat.

- Ara mateix, s’atreveix a 
apostar que el Badalona no 
patirà pel descens?
- La meva ambició, i la meva il·lu-
sió, em fan dir que quedarem entre 
els deu primers.

- El sistema de tres centrals 
dóna molt en defensa, fa 300 
minuts que Morales no en-
caixa, però potser cal alguna 
cosa més en atac...
- Crec que és un error valorar 
el futbol a partir de l’últim partit. 
No ens hem de fixar només en 
l’empat a zero contra l’Ejea de 
diumenge per veure si el canvi de 
sistema funciona, si no en el que 
ha passat des que hem apostat 

per aquest canvi de sistema. I el 
que ha passat és que hem sumat 
set de nou punts, que hem marcat 
tres gols i no n’hem rebut cap. 
Sobre la part ofensiva d’aquest 
dibuix amb tres centrals, diré que 
ara juguem amb dos davaters, 
amb Natalio al costat de Chaco-
pino, que van funcionar molt bé a 
Alcoi i contra el Castelló, a casa.

- El lateral esquerre sembla la 
posició on encara no ha tro-
bat el jugador més adequat. 
Ha provat amb Escudero, Dani 
Hernández i Moha...
- Sí, és una posició no tan con-
firmada. Depèn del partit, puc 
apostar per uns o altres. Escudero 
ofereix més garanties defensives i 
Dani Hernández i Moha, són mi-
llors en atac.

- Li agradaria fer alguna incor-
poració en el mercat d’hivern?
- Sí. Si arribo al mercat d’hivern, sí 
que m’agradaria.

Foto: Eloy Molina.
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El Seagull fa els deures 
i treu profit dels duels directes (3-1)

La ‘Llefi’ arribarà ‘on fire’ a la Peira; el YT suma el 
primer punt a domicili; triomf del Pere Gol a Tercera

Victòria davant el Sant Pere; el ‘Colle’ tomba el Zaragoza (2-1)

Jornada clau per als equips de Segona contra rivals directe: Turó i Sarrià

El Seagull (25 punts) gaudirà de la jornada 
de descans amb la màxima felicitat i distàn-
cia fins aleshores respecte Collerense (22) i 
CFF Zaragoza (22). Diumenge, les ‘gavines’ 
van superar el Sant Pere Pescador a l’Estadi 
(3-1) i van veure com l’enfrontament direc-
te entre balears i aragoneses va beneficiar 
el conjunt de Palma de Mallorca (2-1) per 
igualar al seu rival a la classificació i, de 
retruc, afavorir el conjunt de Ferrón, qui ja 
supera a ambdós conjunts en 3 punts a la 
taula.
Davant el Sant Pere, el Seagull va dominar 
la primera meitat de partit, tot i que amb el 
marcador igualat. Irina va transformar la 
primera diana del matx, abans d’empatar 
les gironines el partit uns minuts després. 
Només començar la segona part, les bada-
lonines van aprofitar una errada defensiva 
per recuperar l’avantatge amb gol de Mar 
(2-1).

La Unificació Llefià té al seu abast donar 
un cop a la taula i avivar encara més les 
seves aspiracions engrescadores. Sis 
punts de sis possibles i 8 gols en dos 
partits són símptomes d’aquesta millora. 
La darrera victòria davant l’UD Parc (4-0), 
però, va tenir un peatge molt car: les le-
sions del porter Iván i del davanter Jimmy, 
encara sense conèixer la seva gravetat. 
Isra, Saumell, Naya i Jimmy, van ser els 
autors dels gols vermells. Aquest diumen-
ge a les 12:15h, el conjunt de Jordi Souto 
es desplaça a Barcelona per jugar al camp 
del segon, el Turó de la Peira, amb 4 punts 
que els badalonins.

Per la seva banda, el Young Talent de Ricar-
do Parra va sumar un punt gloriós a La Fe-
rreria contra el CD Montcada, segon clas-
sificat i qui encadenava una ratxa de tres 
triomfs seguits. Aquest empat reforçarà els 

Uns minuts després, Laia va salvar el 2-2 
amb una gran intervenció. Amb el partit 
obert fins a pràcticament el xiulet final, Car-
la Morera no va donar tranquil·litat a les ‘ga-
vines’ i sentenciar el matx fins al minut 93. 
Amb 25 punts i líders en solitari, el Seagull 
tindrà 15 dies per preparar el partit contra 
el Pardinyes, el darrer abans del ‘Tourmalet’ 
que tanqui la primera volta: Collerense, Za-
ragoza i Barça B.
“Vam tenir ocasions a la primera part però 
no les vam aprofitar. És qüestió d’afinar una 
mica més la punteria. A la segona nosaltres 
teníem més canvis i ens va permetre arribar 
al final del partit amb una mica més d’ener-
gia i estic molt content amb el desenvolupa-
ment del partit. Estem en un molt bon mo-
ment i és normal que els resultats estiguin 
anant així encara que és molt difícil treure 
aquests partits perquè qualsevol equip et 
causa problemes”, analitzà Ferrón.

ànims de l’equip, amb la primera suma a 
domicili i encarar la visita del Sarrià a Ba-
dalona Sud amb més ànims. Una victòria, 
allunyaria l’YFTA del descens.

A Tercera Catalana, la regularitat no aca-
ba d’encomanar Lloreda i Pere Gol. Els 
vermells han tornat a perdre per segona 
jornada seguida, al seu Municipal davant 
el Molinos (1-4), segon classificat. Per la 
seva banda, el Pere Gol va superar el San-
tvicentí amb un gol de Ferrero i recupera 
la victòria. 

Finalment, a Quarta Catalana, el Bufalà 
va vèncer sense dificultats el Sentmenat 
(6-1), el Sistrells va golejar el Catalònia 
a Can Cabanyes (4-0) l’Àguila va perdre 
versus Golagol (1-10) i el Pere Gol B va 
caure per la mínima davant el Premià B 
(2-3).

Foto: X. García

Foto: M.E

FUTBOL COMARCAL
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Previsible derrota a casa del Sosma-
tic contra el Marpex basic. El partit 
(2-4) es va posar molt de cara amb 
les victòries de Pere Navarro sobre 
Jorge Andres Gambra i de Martí 
Pèlachs sobre Daniel Conic. Vist el 
nivell de joc d’uns i altres, el Tennis 
Taula Badalona veia el camí de la 
victòria, però la baixa d’Adrià Fer-
nàndez, suplit per Marc Serra i les 
derrotes de Navarro davant Conic i 
Pèlachs contra Vallejo van fer im-

Jornada negra a lligues estatal 
del Tennis Taula Badalona

pedir ni tan sols arribar als dobles. 
L’equip queda a un partit de la zona 
de descens, però encara a falta de 
jugar contra els tres darrers classi-
ficats.
 
Tituts (5-1)
El segon equip viatjava a les Pitiüses 
per enfrontar-se al millor equip, el 
Sant Jordi. Els blaus van lluitar, però 
es van veure desbordats pels eives-
sencs clarament superiors. Només 

Toni Santiago - redaccio@diaridebadalona.comPOLIESPORTIU

Foto: CTT Badalona

PISTA DE GEL

De l’1 de desembre al 6 de gener

C. dels Arbres, 45 
(Pl. La Plana)

Amb un Sosmatic que s’apropa a la zona de descens

Pau Nolis va ser capaç de girar la 
truita a Josep Martínez. Després de 
la sisena jornada, el Tituts continua 
en zona d’ascens.
 
Charlote’s Grill (4-3)
L’equip a Tercera Divisió va perdre la 
imbatibilitat en la seva primera en-
sopegada de la temporada davant  el 
Cardedeu. Els badalonins no van po-
der alinear a la seva tripleta habitual, 
però tot i així va tenir la victòria a tocar.

El Palma atura el Sant Josep; Badalonès i Maristes 
agafen posicions a Copa; cau la Minguella 
El Joventut Femení recupera el camí positiu: dues victòries consecutives

La ratxa de tres triomfs consecu-
tiu que feien aixecar el vol al CB 
Coalci Sant Josep ha vist punt fi-
nal a Palma de Mallorca. Els nois 
de Sergi Vives van caure davant l’ 
Air Euopa (75-73) i la seva bona 
dinàmica es veu frenada. Tot i 
això, els parroquials es mantenen 
a la part alta de la taula.
A Copa Catalunya, el grup 2 es 
manté molt igualat, amb dues 
victòries de diferència entre les 
posicions de promoció d’ascens 
i el descens. El Maristes Ade-
mar de Lluís García va vèncer el 
Pia Sabadell a domicili (72-86) i 
arribarà amb bones sensacions 
al derbi davant un Badalonès que 
també va sumar els dos punts a 

La Plana versus l’ Alpicat (75-64). 
Malauradament, el Círcol Catòlic 
no va poder completar la tripleta 
de triomfs badalonins de la cate-
goria i va caure contra el Sitges 
(63-67).
A Primera Catalana, la Mingue-
lla va tastar per primera vegada 
aquesta temporada l’amarg sabor 
de la derrota i va caure a Casa-
gemes contra l’IPSI (59-66). Tot 
i això, manté la primera posició.
Finalment, a Primera femenina, 
el Joventut Femení  va sumar el 
segon triomf seguit després de 
vèncer el Lluïsos de Gràcia a do-
micili (41-72). Per la seva banda, 
la Minguella va patir la novena 
desfeta del curs (38-72).

Foto: J. Femení
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Horòscop

 Àries (21/3 al 20/4)
No permets que altres persones et diguin com has de 
gestionar la teva economia. Mostres interès en activitats 
lúdiques diferents, t’has cansat de fer sempre el mateix.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Segueix el moviment vinculat al sector laboral. Has 
passat de la quietud al màxim aprofitament del temps 
en poques setmanes. Cal gestionar-ho bé per no so-
brecarregar-te.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Normalment no ets una persona gelosa però en aquest 
període et pots trobar sospitant de mil detalls que veus 
en la teva parella. És temporal però evita que t’obsessioni.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
En aquest període potser has de fer adaptacions a la llar, 
perquè les teves circumstàncies han canviat en els da-
rrers temps i s’obre la possibilitat de treballar a casa.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Penses en una persona del teu passat de qui fa temps 
que no en saps res. Tot i que normalment et quedaries 
a l’espera, aquesta vegada et ve de gust moure fitxa i 
buscar-la.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Serà bo estar atent amb algunes persones d’intencions 
poc clares, sobretot si són dones. És millor optar per la 
prudència i el silenci. Observar serà millor que actuar.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Moment per gaudir de la poesia i l’expressió artística. 
Pot ser que descobreixis algun talent que tenies amagat 
i des d’ara ja comenci a formar part del teu dia a dia.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El temps passa volant i et toca moure fitxa per deixar al-
gunes coses lligades abans d’acabar l’any. Per dur-ho a 
terme, comptes amb l’ajuda d’alguns familiars o amics.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Sembla que com més intercanvies opinions, més et 
desconcertes i no saps cap a on dirigir les teves passes. 
Potser et cal estar més en solitud i sentir què diu el teu 
cos.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Si tens mascotes, et poden demanar atenció extra i has 
de deixar de fer altres activitats. La salut és un sector que 
t’amoïna i poses energia a tenir un bon manteniment.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Júpiter al teu signe, on restarà per un any, pot ajudar-te 
a expressar el que sents i has reservat, esperant el mo-
ment de sortir a la llum. Gaudeix del trànsit benefactor.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Sents que algunes persones volen imposar-te la seva 
autoritat i opinió, i això t’estressa i et confon. Potser és 
una bona ocasió per aprendre a posar límits adequats.

Núm. 634 Del 09/11 al 15/11/2018
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