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Buidatge i 
neteja del 
llac de Ca 
l’Arnús

Els pressupostos 
del 2019, 
marcats per 
les polítiques 
socials                   5

Es realitzen treballs seguint els protocols 
establerts per preservar els seus valors 
ecològics i de biodiversitat
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Aquesta iniciativa vol promoure la pràctica esportiva, 
amb un total de sis modalitats diferents

1.321 nens i nenes de 5è de primària de 34 
escoles badalonines han donat inici al Ba-
dasport a les pistes d’atletisme Paco Àguila, 
tot un seguit d’activitats dirigides a un total 
de 7.800 alumnes de primària, que perdura-
ran fins a final de curs, el juny vinent.
Aquesta iniciativa vol promoure la pràctica 
esportiva, amb un total de sis modalitats di-
ferents, arribant ja a la 20a edició. La gran 
novetat d’enguany és el Badamotri, una ac-
tivitat dirigida als nens i nenes de primer.

Aquestes són les activitats previstes per 
aquest curs:

Badatletisme,
Aquesta primera activitat es fa des d’aquest 
dilluns fins al propet divendres 23 de no-
vembre a les pistes municipals d’atletisme 
Paco Águila, amb diverses proves atlèti-
ques en les que hi participaran 1.321 nois i 
noies de 5è de primària.

Badacorfbol
La segona de les activitats del Badasport és 
el Badacorfbol. Els partits de corfbol es fa-
ran de l’11 al 15 de febrer de 2019 a la Zona 
Esportiva Municipal Can Cabanyes. En 
aquesta activitat hi participen nois i noies 
de 6è de primària que comptaran, com l’any 
passat, amb el suport de 50 alumnes de 3r 
d’ESO de l’Institut Barres i Ones, del Club 
Korfbal Badalona - La Rotllana i de la Fede-
ració Catalana de Korfbal.

Badaorientació,
Aquest activitat es farà el dia 8 de març al 
Turó d’en Caritg, i consisteix en diferents 
proves d’orientació en les que hi participa-
ran alumnes de 4t de primària.

Badamotri
Aquest nova activitat es farà del 25 al 29 de 
març al Poliesportiu de Montigalà, i con-
sisteix en diferents activitats i jocs motrius 

En marxa la 20a edició del Badasport

en les que hi participaran alumnes de 1r de 
primària.

Badajoc
Aquest curs es farà del 20 al 24 de maig al 
Parc de Can Solei i de Ca l’Arnús i es basa 
en la realització de diferents jocs i activitats 
preesportives, de caire cooperatiu, i tradi-
cionals, com per exemple les bitlles catala-
nes. En aquesta activitat hi participen nens i 

nenes de 3r de primària.

Badaplatja
Finalment, de l’11 al 14 de juny, a la platja 
dels Pescadors, es farà el Badaplatja amb 
la participació d’escolars de 2n de primària.

Objectius del Badasport 2018-19
Els objectius dels organitzadors del Badas-
port són:

• Afavorir la relació dels nens i nenes a tra-
vés de la participació conjunta en activitats 
físiques realitzades en un medi diferent de 
l’habitual.

• Gaudir de l’activitat física.

• Apropar els nens al món d’un esport mixt.

• Cooperar amb els companys del grup 
respectant la diversitat.

• Conèixer els recursos esportius disponi-
bles a la ciutat de Badalona.

• Gaudir del joc cooperatiu i tradicional 
com una eina per tal de posar en pràctica 
valors de tipus solidari, d’ajuda al company, 
de formar part d’un equip per tal de realitzar 
un objectiu comú, etc.

• Facilitar la relació del nens/es de dife-
rents escoles mitjançant l’esport.

• Promoció de l’ús adequat de les estra-
tègies bàsiques del joc relacionades amb 
la cooperació, l’oposició i la cooperació/
oposició.

• Acceptació i respecte vers les normes i 
persones que participen en el joc.

• Elaboració i compliment d’un codi de joc 
net.

• Estimació de l’esforç personal i col·lectiu 
en els diferents tipus de joc al marge de les 
preferències i prejudicis.

• Valoració del joc com a mitjà de relació, 
de divertiment i d’utilització satisfactori del 
temps de lleure.

• Iniciar una nova activitat, com a prova 
pilot, per a nenes i nens de 1r de primària.
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Les polítiques socials marquen 
la proposta de pressupost municipal pel 2019

El govern municipal ha presenta la seva 
proposta de pressupost pel proper exercici 
2019, en reunió mantinguda amb la resta de 
grups municipals. La seguretat, els serveis 
socials, la neteja, i el manteniment de ca-
rrers i instal·lacions esportives, són els ei-
xos fonamentals d’aquest pressupost, amb 
un marcat perfil de caràcter social, amb un 
augment de 14,6 milions d’euros respecte al 

del 2018, situant-lo en 167,7 milions d’eu-
ros el pressupost ordinari, més 7 milions en 
el d’inversions, el més alt d’aquesta dècada.
En l’àmbit de personal, les despeses aug-
menten en proa d’un 12%, ameob un total 
de 109 noves contractacions, 27 de les 
quals seran d’agents de la Guàrdia Urbana 
i 24 professionals pels Serveis Socials. La 
partida de compra de béns i contarcxtació 
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de serveis augmenta en un 15%. Aques-
ta partida inclou serveis com la neteja i 
manteniment, planificació esportiva, Guàr-
dia Urbana i Protecció Civil, planificació 
educativa o promoció de l’ocupació, entre 
altres. En aquest sentit, la gran novetat és 
el Departament d’Acció i Promoció Social, 
amb un augment d’un 730%, que té com a 
objectius destinar-lo als Serveis de Resi-

dència d’Estada Limitada, amb el qual arri-
bar a acords amb grans operadores per la 
compra d’habitatge per casos d’emergència, 
i al Servei d’Intervenció Socioeducativa, per 
nois i noies en situació d’exclusió social.

Les transferències a organismes munici-
pals, i altres com per exemple els ajuts pel 
lloguer són altres dels aspectes destacats 
en aquesta proposta de pressupost.

7 milions en pressupost d’inversions
Millores en la Guàrdia Urbana, algunes 
plantejades en la presentació de la seva 
reorganització, la rehabilitació d’escoles, la 
remodelació del Passeig Marítim, la rehabi-
litació d’algunes places i la creació de nous 
equipaments, són algunes de les partides 
destacades en el pressupost d’inversions 
presentat pel govern municipal.

Audiència pública
El dilluns, 3 de desembre, tindrà lloc una 
audiència pública per presentar aquests 
pressupostos, en la qual podran participar 
tant els ciutadans com les entitats que així 
ho desitgin

342 famílies seran beneficiàries dels ajuts per l’IBI
Un total de 342 famílies seran beneficiàries 
de les ajudes de fins a  400 euros, en con-
cepte de subvencions per l’IBI, després 
d’haver presentat la sol-licitud en el termi-
ni establert per l’Ajuntament, entre el 24 de 
setembre i el 25 d’octubre´, amb un import 
total de 97.984 euros.
L’ajuda destinada als pensionistes ha estat la 
més demandada, amb un total de 225 sol-li-
cituds acceptades de les 370 presentades. 
Cal tenir en compte que enguany s’havia 
eliminat el requisit mínim d’edat. Les ajudes 
destinades a famílies monoparentals han 
estat de 67, de les 109 sol-licituts presenta-

des. Els propietaris de pisos cedits a l’Oficina 
Local d’Habitatge han rebut 50 subvencions 
de les 56 presentades. Les subvencions de-
negades en total han estat de 193, les quals 
no presentaven tots els requisits establerts.
Al marge de l’eliminació del requisit d’edat 
pels pensionistes, enguany s’havia augmen-
tat en 1000 euros anuals la ràtio d’ingressos, 
a partir del qual es podien demanar aquestes 
subvencions. El govern valorar molt positiva-
ment aquesta campanya, “amb un augment 
d’ajuts del 72%, i un 41% més de sol-lici-
tuds respecte a l’any passat”, segons assen-
yala la regidora d’àmbit Teresa González
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Tancats els accessos al llac de Ca l’Arnús 
per tasques de buidatge i neteja
Aquest divendres han començat les 
tasques de buidatge i neteja al llac del 
Parc de Ca l’Arnús. Per motius de se-
guretat, els seus accessos romandran 
tancats al públic fins al cap de setmana 
del 15 i 16 de desembre, data prevista 
per a la seva reobertura.

Aquests treballs es realitzen seguint 
els protocols establerts per preservar 
els seus valors ecològics i de biodi-
versitat. Durant els propers cinc dies, 
la capacitat del llac passarà de 3.800 
metres cúbics a 2.072 metres quadrats 
de superfície, arribant a 1,25 metres de 
fondària fins a arribar als sediments.

El reaprofitament de l’aigua no serà via-
ble ni per al reg ni per a la vegetació a 
causa de les pluges d’aquests darrers 

dies, per les quals ja resten cobertes les 
necessitats hídriques. Els sediments 
que es recuperin seran aprofitats al 
mateix parc, i també per destinar-los a 
una planta de compostatge per a la seva 
revalorització.

Posteriorment es realitzaran els treballs 
de neteja i inspecció del vas i les parets 
del llac, seguint els protocols establerts 
des de l’AMB, entitat responsable de la 
xarxa de parcs metropolitans.

L’empresa encarregada d’aquests tre-
balls de manteniment i una altra espe-
cialitzada en fauna, es faran càrrec de la 
captura dels animals que hi viuen, tor-
nant a introduir posteriorment els que 
no estiguin catalogats com a espècies 
no invasores

PISTA DE GEL

De l’1 de desembre al 6 de gener

C. dels Arbres, 45 
(Pl. La Plana)
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El jovent rep, a la zona d’oci nocturn, informació i 
assessorament sobre el consum d’alcohol i drogues
L’Ajuntament  de Badalona ha posat en 
marxa una campanya informativa als espais 
d’oci nocturn per assessorar i donar una 
pautes al jovent sobre el consum d’alcohol 
i drogues.
Des del passat mes d’octubre, un educador 
i una integradora social acudeixen cada di-
vendres a la nit a la zona que va del Passeig 
Marítim fins a la zona de Can Ribó.
Segons han observat els educadors durant 
aquestes primeres setmanes, el jovent que 
surt de festa de forma habitual té una edat 
compresa entre els 16 i els 25 anys, i acos-
tumen a anar en grups d’entre 10 i 20 per-
sones, majoritàriament mixtes.
Els educadors que s’han trobat amb aquests 
joves informen sobre aquestes qüestions:

- L’ordenança de civisme de l’Ajuntament de 
Badalona, que prohibeix el consum de be-
gudes alcohòliques a la via pública fora dels 
espais expressament reservats o autoritzats
- La prevenció i reducció de riscos entre els 
consumidors
- La prevenció de la violència sexual en en-
torns d’oci nocturn
- Com incentivar pautes de civisme, tals 
com reduir el soroll i tenir cura dels espais 
públics

Aquesta inciativa es continuarà realitzant 
fins a final d’any, tractant-se d’una inicia-
tiva del Servei de Salut de l’Ajuntament i 
l’Associació d’Intervenció Comunitària en 
Drogues (ASAUPAM)
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El Museu repassa la trajectòria del cinema 
a Badalona del 1898 al 1975
El Museu de Badalona proposa un viatge 
nostàlgic a la Badalona d’abans a través 
de la més popular de les arts: el cinema.
Amb la mostra ‘La gran il·lusió. El cinema 
a Badalona (1898-1975), que s’inaugurarà 
el pròxim dijous 29 de novembre, a les 19 
hores, convidarà a descobrir la història, 
els avenços, les anècdotes, i els incomp-
tables episodis de memòria compartida 
que s’amaguen en la penombra d’una 
sala de cine. A més, la inauguració anirà 
acompanyada de la presentació del llibre, 
que porta el mateix títol de l’exposició, de 
l’autora Núria Casals i a càrrec de Jaume 
Figueras.
El cinema va arribar a la ciutat l’any 1898 
amb projeccions ambulants, i el 1904 Ba-

dalona ja tenia la primera sala estable. Així 
va començar la intensa relació entre el setè 
art i els badalonins. La mostra repassa les 
sales de cine de la ciutat, que avui en dia 
són totes desaparegudes, i s’estructura en 
diferents apartats que combinen aspectes 
locals, com les sales d’exhibició, les pro-
gramacions o les crítiques, amb aspectes 
més generals com l’evolució tecnològica, 
el fenomen de l’star-system o l’impacte 
que va tenir l’omnipresent censura en la 
producció cinematogràfica de l’Espanya 
franquista. La mostra que es podrà visitar 
fins al 17 de febrer té programada també, 
gratuïtament, tertúlies, conferències, cine 
mut amb música en directe i tallers infan-
tils.Foto: José Antonio Rodríguez

El Carme exposa un diàleg entre obres de Brossa 
i del fons patrimonial de la UB

El Centre Cultural El Carme acull des 
d’aquest dimarts 20 de novembre 
l’exposició ‘Anar i tornar a Brossa’. 
Una mostra que aplega una selecció 
d’obres del fons patrimonial de la 
Col·lecció Belles Arts de la Universi-
tat de Barcelona, reunides a propòsit 
de la commemoració del centenari 
del naixement del poeta Joan Brossa. 
L’eix temàtic que guia l’exposició és 
el diàleg entre 34  obres del fons de 
la UB i una tria de la poesia escènica 
de Brossa, que pretén fer present la 
vigència de la producció del poeta i 
projectar-la cap al futur: l’obra que 
genera obra. Capes semàntiques de 
producció artística se sumen, traves-
sen el temps i posen en relleu com 
són d’imprescindibles la cultura i la 
creació per situar el públic i entendre 

el món. ‘Anar i tornar a Brossa’, que 
es podrà visitar fins al 3 de febrer, 
vol generar i mostrar vasos comuni-
cats entre els diversos temps, gene-
racions i obres d’art i, a la vegada, 
contribuir a difondre la rellevància de 
l’obra i de l’autor, precisament per la 
seva riquesa, transversalitat i singu-
laritat.
 
Taula rodona
La mostra va acompanyada d’una 
taula rodona, que acollirà la sala Jo-
sep Uclés el 18 de gener a les 19 ho-
res, amb el títol ‘La creació en acció! 
L’art ens dona veu’ i la participació 
de la pedagoga i investigadora de la 
literatura, Glòria Bordons; la fotògra-
fa, Armanda Bernal, i l’artista, Joan 
Puche.

Jordi Torrent, guanyador 
del 17è Certamen de Pintura de Zurbarán
El dissetè Certamen Internacional de Pintu-
ra de Zurbarán ja té guanyador. L’arenyenc 
Jordi Torrent s’ha proclamat guanyador, en-
tre un total de 52 obres, amb el seu quadre 
‘Generalitat’, pel seu mestratge tècnic i ha-
bilitat en el traçat, i amb el qual s’ha endut 
un premi de 2.000 euros.
Durant la tarda del passat dissabte, 17 de 
novembre, el Centre Cívic La Salut va acollir 
l’entrega de premis d’aquest concurs, orga-
nitzat per l’associació cultural extremenya 
Zurbarán de Badalona en el marc de la di-
vuitena Setmana Cultural, que s’ha celebrat 
del 7 al 18 de novembre. Una cita anual que 
ret homenatge al pintor extremeny Francis-
co de Zurbarán en el 354è aniversari de la 
seva mort.
La jornada va anar acompanyada dels càn-
tics i el folklore de la coral de l’entitat, com 
així també, una breu conferència sobre la 
terra extremenya i la trajectòria del pintor 
Zurbarán, a càrrec de José López León, pre-
sident d’honor del certàmen.

Premiats
Enguany s’ha repartit prop de 7.000 euros. 
Entre els premiats, destacar a José Pedro 

amb ‘Joven Florista’ i Francisco Abel amb 
‘Puente de Ayudox’, que han estat el segon 
i el tercer finalista, respectivament. D’altra 
banda, el certamen ha valorat la participa-
ció i l’art de la ciutat, per això, el badaloní 

Foto: Zurbarán

Luis Montaña va ser escollit com a millor 
artista local per la seva obra ‘Luces y som-
bras’, mentre qyue el quadre ‘La carta que 
nunca se mandó’ de Josep Milllàs va ser el 
premiat amb el premi Ciutat de Badalona, 
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atorgat per l’ajuntament.
L’acte va comptar amb la presència amb el 
diputat d’Economia i Hisenda de la Dipu-
tació de Badajoz, Manuel Borrego i l’alcal-
de de Badalona, Álex Pastor, entre altres 
càrrecs institucionals. En els seus dis-
cursos van coincidir que aquest certamen 
ha passat a ser tot un refrent en el món 
artístic a nivell nacional, donant l’oportu-
nitat a pintors professionals i amateurs de 
donar-se a conèixer i projectar les seves 
creacions.
Amb aquest certamen de pintura, l’entitat 
extremenya Zurbarán posa punt final a la 
18a Setmana Cultural, carregada de di-
verses activitats, com així, la presentació 
del llibre ‘La Ciudad de los Demonios’, de 
Montserrat Rico, l’espectacle músic-teatral 
en homenatge a Federico García Lorca, a 
càrrec de la coral de l’entitat i els concur-
sos de rebosteria i poesia, entre altres.
 
Zurbarán
L’entitat va néixer l’any 1999 amb l’objec-
tiu de transmetre la cultura extremenya a 
Catalunya amb activitats com la festa de la 
Caldereta o la Chanfaina.

Foto: CC El Carme
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El què puja del júnior
Fa unes setmanes parlàvem de la 
importància que té que la Penya 
hagi estat capaç de generar il·lusió 
però sobretot que ho estigui fent 
amb el seu ADN de gent de la casa. 
No només hi ha apostes de la casa 
ja consolidades com Albert Ventura 
sinó que d’altres com López-Aros-
tegui i  Dimtrijevic tenen contrac-
tes llargs, joves com Zagars, Parra, 
Zagars, Busquets i Molins també 
i Birgander serà el proper de com-

prometre’s amb la Penya. Però farem 
una ullada una mica més avall. En el 
júnior. Allà hi ha dos jugadors com 
el brasiler Vincius Da Silva i Adrià 
Domenech (júnior de primer any) 
que si continuen la seva evolució se-
ran dos peces fondamentals per do-
nar un salt de qualitat espectacular. 
Tot això sempre i quan el Joventut 
sigui capaç de retenir el talent que té 
ara mateix de la casa. El futur, doncs, 
és seu.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

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

Gestoria Administrativa
Assessoria d’Empreses
Assessoria Jurídica

Especialistes en el sector del transport i vehicles

SUPERMANAGER

1- Ennis, Campazzo, Laprovittola.
2- Marc García, Beirán, Shawn,
    Jaime Fernández.
3- Todorovic, Tomic, Thompson     
    Shengeila.

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 9 
1º  Gordek Xevo (Badalona)  200,00
2º  Joventut millor que el barça roger02 (Mollet del Vallès)  197,60
3º  keopps Lera (Terrassa)  190,80
...............................................................................................................
38ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  148,00

Lliga (general)
1º  LeBron belito32 (Badalona)  1.341,60
2º  Mobilgirgi boyeyo (Badalona)  1.328,60
3º  YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05(SC)  1.316,40
...............................................................................................................
34ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Bdn)  1.200,80 

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

Del 23/11 al 29/11/2018Núm. 635

LA PRÈVIA 10a Jornada ACB. Pabellón Príncipe Felipe, diumenge 25 de novembre a les 19.30h

Visita a un Tecnyconta en ratxa abans de l’aturada

S. DAWSON

NICO LAPROVITTOLA

ALBERT VENTURA

SIMON BIRGANDER CONOR MORGAN

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

TECNYCONTA ZARAGOZA 
Entrenador: Porfi Fisac

J. BARREIRO

BO McCALEBB

R. SEIBUTIS

NEMANJA RADOVIC FRAN VÁZQUEZ
Simon Birgander llançant a cistella. /  David Grau - CJB

Després de caure, toca aixecar-se. I la 
visita al Príncipe Felipe examinarà la ca-
pacitat de reacció de la Penya després de 
la patacada a l’Olímpic contra el Montakit 
Fuenlabrada. El cop va ser dolorós, en un 
partit que els verd-i-negres semblaven 
tenir absolutament encarrilat al descans, 
però malgrat l’entrebanc la situació de 

l’equip continua sent bona, en el sisè lloc 
de la classificació i amb balanç positiu 
(5-4). Cal passar pàgina i centrar-se en 
el següent objectiu, aprenent, això sí, 
dels errors comesos. El possible retorn 
de Dakota Mathias, a més, que ja va estar 
inscrit en l’acta contra el Fuenlabrada, se-
ria un gran reforç per a l’equip. 

El Tecnyconta Saragossa té el mateix ba-
lanç que el Divina Joventut (5-4) i arriba 
en ratxa positiva, després de guanyar els 
tres darrers partits: a la pista de l’Iberostar 
Tenerife (86-88), a casa contra l’Estudian-
tes (91-85) i a Lugo contra el Breogán 
(82-86). El veterà Bo McCalebb (14,2 de 
valoració) és un dels líders del conjunt 
que ara entrena Porfi Fisac, que enguany 
ha fitxat noms coneguts i amb molta ex-
periència a la lliga, com Fran Vázquez 
(exTenerife, Barça, Unicaja i Girona), 
Nacho Martín (exManresa, Andorra, Estu-

diantes...), Renaldas Seibutis (exBilbao) o 
Nemanja Radovic (exMúrcia i Obradoiro). 
Tot i guanyar-hi el curs passat (86-92),  el 
Príncipe Felipe no ha estat una pista molt 
favorable els darrers anys (3 victòries en 
les últimes 9 visites), però sumar el triomf 
permetria als verd-i-negres recuperar les 
bones sensacions abans de l’aturada 
per una nova finestra FIBA. Després del 
matx a Saragossa, la Penya no tornarà a 
la competició fins al dissabte 8 de des-
embre, quan l’Unicaja aterrarà a l’Olímpic 
(18h).

Resultats darrera jornada

Iberostar Tenerife - València                          100-66
Morabanc Andorra - Unicaja                           84-95
San Pablo Burgos - BAXI Manresa      74-82
Real Madrid- Delteco GBC 104-71
Divina Joventut - Montakit Fuenla 78-88   

UCAM Múrcia - Monbus Obradoiro 80-58
C. Candelas Breogán - Tecnyconta                    82-86
Kirolbet Baskonia - Herbalife GC  91-76
Movistar Estudiantes - Barça Lassa  84-101

Propera jornada

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

  Equip  G P

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

Classificació Junta d’accionistes el 
diumenge 23 de desembre

 Juanan Morales, 
en una junta anterior.  / D. Grau - CJB 

Todorovic va brillar al primer temps. / D. Grau- CJB

Dawson (17), Morgan (10), Laprovittola (13), 
Todorovic (7), Ventura (6) -cinc inicial-, Dimi-
trijevic (8), López-Arostegui (-), Nogués (-), 
Birgander (13) i Harangody (4).
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DIVINA JOVENTUT 

El Divina Joventut Badalona va perdre a 
l’Olímpic davant del Fuenlabrada en un 
partit que tenia absolutament dominat 
al descans (42-26). En el primer temps 
la Penya va fer un recital, amb Laprovi-
ttola repartint joc i un Todorovic excels. 
Els madrilenys, absolutament superats, 
no podien aturar l’allau de joc dels 
verd-i-negres, que van regalar diverses 
accions per a la videoteca. Només la 
manca d’encert exterior (5/21 triples) 
va impedir que el partit es trenqués de-
finitivament, tot i que els verd-i-negres 
van arribar a guanyar de 18 punts.
Tot es va torçar, però, en la segona 
meitat. Les defenses alternatives dels 

Popovic (12), Bellas (7), Nogueira (-), Clark (8), 
Eyenga (-) -cinc inicial-, O’Leary (8), Rupnik (10), 
Marc García (18), Paco Cruz (14), Àlex Llorca 
(11), González (-) i Zanna (-).
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MONTAKIT FUENLABRADA

Gran primera part
i daltabaix inesperat a la segona

madrilenys van començar a col·lapsar 
l’atac badaloní, que va seguir sense 
trobar l’encert exterior i va començar 
a perdre pilotes (20 al final). Per con-
tra, en el Fuenlabrada va aparèixer 
Popovic (0 punts al primer temps, 12 
en la represa) i amb ell un encert ex-
terior (14/31 triples) que va començar 
a minar la moral dels badalonins. Els 
problemes de personals de Laprovit-
tola i Neno van acabar de desactivar 
una Penya que es va apagar completa-
ment. Tot el contrari que el Fuenlabra-
da. En el segon temps els madrilenys 
van fer 62 punts, una xifra que ho diu 
tot. 

El Joventut SAD celebrarà a finals de 
desembre, pels volts de Nadal, la Junta 
General Ordinària d’Accionistes on, en-
tre d’altres punts, s’hauran d’aprovar els 
comptes anuals així com el pressupost de 
l’exercici 2018/2019. Com és habitual, 
també hi haurà l’informe del president del 
Consell d’Administració, Juanan Mora-
les. La Junta tindrà lloc en primera con-
vocatòria el diumenge 23 de desembre a 
les 10h del matí a l’Olímpic. Aquell diu-
menge l’equip verd-i-negre juga a casa, a 
les 12.30h contra l’Iberostar Tenerife. Si 
no hi ha el quòrum suficient, la segona 
convocatòria serà l’endemà, dilluns 24, a 
la mateixa hora. Aquesta junta serà la pri-

mera amb Scranton Enterprises ja com a 
nou màxim accionista, un cop culminat 
el procés d’ampliació de capital engegat 
al setembre.
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Buscant una millora en atac

CF PERALADA-GIRONA BCF BADALONA
POSICIÓ 19è

6 Partits a casa G 1  E 4  P 1
Gols a fora Marcats 6 Rebuts 7

Entrenador Narcís Pelach.

POSICIÓ 7è
6 Partits a casa G 2  E 3  P 1

Gols a casa Marcats 6  Rebuts 5
Entrenador Ramon Maria Calderé.

La visita del Peralada a l’Estadi es presen-
ta com una oportunitat per al Badalona de 
certificar que el seu lloc està més a prop 
de la zona alta de la taula que no pas de la 
zona de descens. Si diumenge passat, sota 
la pluja de la Nova Creu Alta, l’equip de Ra-
mon Maria Calderé va recuperar les bones 
sensacions que ja havia transmès a Alcoi, 
una setmana més tard mirarà de tornar a 
tastar el gust de la victòria després de dos 

empats consecutius. La fermesa defensiva, 
aconseguida a partir del nou dibuix tàctic, 
amb tres centrals, s’ha de veure acompan-
yada d’un atac més efectiu. De poc servi-
ran els minuts d’imbatibilitat de Morales 
si l’equip no l’encerta davant de la porteria 
rival. “Fa un mes que hem reestructurat el 
sistema de joc i ens ha anat bé. Defensiva-
ment, l’equip se sent molt còmode. Ara hem 
de mirar d’arribar més vegades a la porteria 

Foto: Eloy Molina.
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SABADELL  -  BADALONA

Caràcter

El Badalona va demostrar caràcter a 
Sabadell. En un partit molt físic, en el 
qual era impossible jugar a futbol, el 
conjunt de Calderé es va adaptar millor 
que el seu rival a les circumstàncies i 
va mantenir la seva jerarquia defensiva. 
Poques conclusions es poden treure 
d’un partit com el de diumenge a la 
Nova Creu Alta. Per a mi el punt és bo, 
tot i que Giva va desaprofitar una oca-
sió que un jugador de la seva qualitat 
no pot fallar. Ara cal guanyar a casa. Si 

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

El racó d’en Saisó

rival i, si som capaços de tenir més con-
tundència en atac, haurem trobat la manera 
perfecta de jugar”, comentava l’entrenador 
escapulat després de l’entrenament de di-
mecres. Segons Calderé, el penúltim lloc 
del Peralada a la taula és enganyós. “La 
seva classificació, més enllà que tenen un 
partit menys, no es correspon amb la rea-
litat. Em sobta. Tenen un bon equip, amb 
jugadors joves, al qual ja vam poder veure 
en l’amistós que vam fer a la pretemporada. 
A més, tenen un molt bon entrenador”. El 
conjunt gironí, que diumenge passat no va 
poder jugar el seu partit contra el València 

Què bé que heu vingut
Ramon Maria Calderé va ser clar la setmana passada, en aquest diari, quan es va referir als jugadors que el Badalona va incorporar en l’últim moment del mercat 
d’estiu. “Sense ells no estaríem on som ara”, va sentenciar el tècnic escapulat. La derrota contra l’Espanyol B de la primera jornada va encendre els llums d’alarma i 
el club va reaccionar ràpidament per incorporar un grup de jugadors que, de moment, està oferint un notable rendiment.

El central nascut a El Ferrol ha par-
ticipat en 10 partits, sempre com a 
titular, i no ha estat substituït mai. 
Va aconseguir la titularitat en la se-
gona jornada i només s’ha perdut 
els duels contra el Lleida, a casa, 
i al camp de l’Hércules per molès-
ties físiques. El seu bon rendiment 
ha provocat que Calderé, que no 
vol renunciar a Robusté i Moyano 
en l’onze titular, hagi apostat per la 
defensa de tres centrals.

Va sortir en la segona part contra el 
Teruel, a l’Estadi, en la tercera jor-
nada, i ja no ha marxat de l’equip. 
El ghanès ofereix una brega incan-
sable al costat de Marc Carbó, en 
el mig centre, i és un suport im-
portant en la fase de construcció. 
Amb ell, el Badalona ha assolit un 
equilibri imprescindible per poder 
jugar amb cinc defenses. Nana ha 
participat en 11 partits de lliga i va 
jugar també el de copa.

Va debutar marcant en la copa, a Vi-
llanueva de la Serena, i es va con-
vertir en un fixe al mig camp esca-
pulat. Ben dotat tècnicament i amb 
un bon xut des de fora de l’àrea, va 
ser titular entre les jornades quatre i 
nou. Després, una lesió el va apar-
tar de la gespa durant dues setma-
nes. Un cop s’ha recuperat, sempre 
ha entrat des de la banqueta. Caldrà 
veure com encaixa en una alineació 
amb cinc defenses.

El veterà davanter valencià ha de-
mostrat ser un professional exem-
plar des que va arribar a Badalona. 
Ha jugat 10 partits de lliga i tam-
bé el de copa i, a banda dels tres 
gols que ha signat -que han servit 
per empatar a Cornellà i guanyar 
al camp del Mestalla- la seva 
presència ha estat sempre intimi-
datòria per al rival. Amb Chacopi-
no, forma una dupla atacant que 
guanya força jornada a jornada.

És l’únic que ja hi era el dia de 
l’Espanyol B, tot i que acabava 
d’aterrar. Ha jugat 12 partits de lli-
ga, set com a titular, i també el de 
copa. A més, ha marcat tres gols 
que han suposat sis punts: els dos 
que van servir per remuntar contra 
l’Atlètic Llevant a casa i el que va 
fer a El Collao, per tombar l’Alcoià. 
És un davanter centre clàssic: po-
tent físicament i amb bons movi-
ments a l’àrea.

no és així, els empats ens penalitzaran 
molt i serà molt difícil mirar cap amunt 
en la classificació.

B per culpa de l’aiguat que va caure sobre 
el seu camp, no perd des del 21 d’octubre, 
quan va rebre la visita de l’Ebro. Dels tres 
últims partits que ha disputat, ha empatat 
dos i ha guanyat un. Fora de casa, a més, 
només ha perdut a la ciutat esportiva de 
Sant Adrià, contra el filial de l’Espanyol. 
“Serà un partit complicat i molt especial per 
a mi”, deia el central Albert Estellés, que va 
jugar al Peralada les temporades 2016/17 i 
2017/18. “El curs passat, durant tota la se-
gona volta, al Peralada vam jugar amb una 
defensa de tres centrals. No em ve de nou”, 
explicava també.

Resultats 13a 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 0 - Badalona 0
 Ejea 4 -  Lleida 4
 Barcelona B 2 -  Cornellà 1
 Vila-real B 3 -  Espanyol B 1
 At. Balears4  -  Teruel 3
 Conquense 2 - At. Llevant 0
 Peralada   -  València B (Ajornat)
 Olot 1   -  Castelló 1
 Ontinyent 0 -  Ebro 2
 Alcoià 1 -  Hércules 0

Propera Jornada

Sabadell: Roberto; Aleix Coch, Migue, 
Nico Delmonte, Josu; Gato (Edgar, 56′), 
Pedro Capó, Ángel, Néstor Querol; Felipe 
Sanchón (Adri Cuevas, 77′) i Arturo.

Badalona: Morales; Albarrán, Robusté, 
Moyano, Estellés, Escudero (Santi Maga-
llán, 68′); Robert Simón (Aly Coulibaly, 
78′), Carbó, Nana; Chaco i Natalio (Giva, 
83′).

Àrbitre: Sergio Escriche Guzmán (valen-
cià). TG: Nana, Marc Carbó, Nico Delmonte, 
Santi Magallán i Robusté.

Públic: Prop de 1.500 espectadors.

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.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Vila-real B 26 24 14
 2. Lleida 24 18 11
 3. At. Balears 24 22 16
 4. Hércules 24 11 7
 5. Barcelona B 19 15 11
 6. Sabadell 19 17 18
 7. Badalona 18 12 13
 8. Olot 17 13 12
 9. At. Llevant 16 16 15
 10. Espanyol B 16 18 18
 11. Conquense 16 14 15
 12. Cornellà 16 13 14
13. Alcoià 16 14 16
 14. Ontinyent 16 10 13
 15. Ejea 14 10 14
 16. Teruel 14 9 13
 17. València B 12 14 17
 18. Ebro 12 9 14
 19. Peralada 10 12 16
 20. Castelló 10 9 13
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Jordi Ferrón; Seagull: “l’objectiu és sumar 
els 12 punts abans de finalitzar la primera volta”
Pardinyes, Zaragoza, Barça B i Collerense són els rivals de les ‘gavines’

Ambició, treball i pas a pas. Aquesta és la 
mentalitat de Jordi Ferrón per encarar l’exi-
gent tram final de la primera volta, el més 
difícil quant a classificació, ja que les ‘gavi-
nes’ s’enfrontaran al setè, tercer, quart i segon 
classificat, respectivament.
“Considero que tots quatre enfrontaments 
són difícils de disputar però anem partit a 
partit. Encara queda molta competició, hi ha 
enfrontaments directes al tram final de la pri-
mera volta...mai se sap què pot ocórrer. Vo-
lem seguir amb aquesta dinàmica”, transmet 
l’entrenador del Seagull, Jordi Ferrón. Amb 
25 punts al sarró i la defensa de la primera 
posició, les blaves encaren aquest període de 
duels directes.
D’altra banda, el tècnic badaloní considera 
positiva la jornada de descans que ha tingut 
la competició, per poder arribar en les millors 
condicions als pròxims duels, però sobretot 
per sanejar la infermeria. “Sempre que tinguis 

temps per recuperar jugadores s’agreix aquest 
tipus de descans. Aquesta setmana hagueren 
jugat amb 12-13 jugadores del primer equip”. 
Núria Llop, Anna Rois, Yosse González, Bri-
gid, Leti Viñole, Pilar Garrote, Naiara, Abril 
són les jugadores que arrosseguen molèsties 
o pateixen una lesió de llarga durada.
Aquest diumenge a les 16h s’encén la metxa 
d’aquest ‘Tourmalet’. “El partit de Pardinyes 
el situo en el mateix niell que Collerense, 
Barça B i Zaragoza. L’objectiu és sumar els 12 
punts”.

Ajornada la presentació de temporada 
D’altra banda, el temporal i la pluja durant 
tota la jornada de diumenge va ajornar la pre-
sentació dels 10 equips i 150 jugadores que 
conformen l’entitat i que s’havia de fer a l’Esta-
di. La nova data podria ser el 2 de desembre, 
abans del partit davant el Zaragoza, o diumen-
ge 22, previ al matx davant el Collerense. Foto: M. Expósito

Albert Estellés Isaac Nana Santi Magallán Natalio Lorenzo Alejandro Chacopino
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Aquest dissabte, 24 de novembre, la plat-
ja dels Pescadors, acollirà entre les 9 i les 
14 hores, la primera prova de la cinquena 
edició de la Lliga d’Hivern de Vòlei Platja, 
organitzada per la Federació Catalana de 
Voleibol. L’objectiu d’aquesta lliga és donar 
una oferta reglada de competició durant l’hi-
vern als amants d’aquest esport que, a més, 
també serà prova oficial del Campionat de 
Catalunya d’Hivern de Vòlei Platja. La lliga 
s’allargarà fins al mes d’abril, amb un total 
de sis competicions al llarg del litoral català. 
Després de Badalona, les següents proves 
es celebraran el 15 de desembre a Barcelona 
i el 26 de gener a Cunit; aquesta última dins 
del circuit d’hivern de la federació espanyola.

La Lliga d’Hivern 
de Vòlei Platja 
comença a 
BadalonaUna iniciativa per millorar el treball comunitari a La Salut

El passat diumenge 18 de novembre, la plaça 
Antonio Machado es va omplir de més de 150 
persones per participar en la primera Cursa 
d’Orientació Solidària, organitzada per la 
Fundació Salut Alta, i amb l’ajuda del Club 

Més de 150 persones realitzen 
la Cursa d’Orientació Solidària

d’Orientació de Catalunya. Els participants 
comptaven amb unes indicacions i un mapa 
que implicava a recórrer quasi tres hores per 
diferents barris en cerca de més de 30 fites. 
Mentrestant, els més petits va tenir l’oportu-

nitat d’aproximar-se a les curses d’orientació 
a través del circuit adaptat Correxic. Amb el 
lema ‘Mou-te per la Salut Alta’, l’entitat orga-
nitzava la cursa amb dos objectius. “Treba-
llem en una zona molt propera per a tots i to-
tes, però invisible als ulls de la gran majoria, 
fins i tot de l’administració, comenta la direc-
tora de la Fundació Salut Alta, Maria Nadeu.
 
2.830 euros
D’altra banda, l’entitat també es proposava 
un objectiu econòmic, recaptant fons per les 
activitats comunitàries previstes per aquest 
curs. En aquest sentit, fins al moment s’han 
assolit 2.830 euros i es preveu arribar a l’ob-
jectiu dels 4.000 euros, a través de les do-
nacions.
Des de la fundació es valora molt positiu 
el resultat d’aquesta primera edició que ha 
comptat amb uns participants i voluntariat 
entregats per la causa, amb una energia, par-
ticipació i implicació tan gran que ni la pluja 
va ser impediment per gaudir del matí i del 
barri de La Salut.

Foto: Fundació Salut Alta

Mentre que el Titus suma la segona derrota consecutiva

El Charlotte’s recupera el liderat i el Decathlon 
es consolida a la zona d’ascens

Amb el descans del primer equip, el pro-
tagonisme de la jornada era per al Titus 
Badalona a la Primera Divisió que visitava 
a un dels candidats a l’ascens, el Falcons 
de Sabadell.
Els blaus van estar a punt de donar un en-
surt als falconistes, tot i donar entrada al 
jove del planter Sergi Bocanegra, que no 
va poder puntuar. Dos punts de Pau Lloret 
contra i Albert Matsuoka ho deixaven tot 
obert fins al darrer partit entre Adrià Úbeda i 
Jordi Miranda, que es preveia igualat. I així 
va ser, però finalment 3 a 2 pel local i el 
partit (4-2) no va arribar als dobles. Amb 
tot, segona derrota en dos partits, encara 
que contra els dos equips més potents del 
grup que deixen als badalonins en cinquena 
posició.
 
Charlotte’s
Després de la desfeta a Cardedeu la setma-

na passada que donava el liderat al mateix 
equip, els blaus van escombrar a l’Albera 
(5-1), un debutant a la categoria, i recupe-
ren el liderat del grup 2 de Tercera Divisió, 
aprofitant la derrota del Cardedeu a camp 
del Ripoll.
 
Decathlon
El Decathlon va passat sense problemes 
per la pista dels Falcons de Sabadell (5-1), 
mentre que els del Forn Bertran van caure 
a casa en un partit ajustat amb L’Hospitalet 
(2-4), fet que deixa a un i altre equip en si-
tuacions una mica diferents.
Mentre els primers s’aferren a la segona 
posició, obrint bretxa amb el tercer classifi-
cat, els segons veuen com els atrapen dos 
equips i empaten entre la segona i la quarta 
posició, tot i que amb l’average perdut amb 
els dos rivals (CN Sabadell i el mateix Hos-
pitalet).Foto: CTT Badalona
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La tempesta carrega amb força 
contra els equips badalonins

Cuesta lidera el Badalonès davant 
l’Ademar; el Círcol recupera el camí

Derrotes de Llefià, Young Talent, Pere Gol, Sistrells i Pere Gol B

El CB Coalci Sant Josep truca a la porta del grup capdavanter

Ni el temps ni els resultats van acompan-
yar als nostres equips de Segona Catalana. 
Ambdós van caure davant conjunts barcelo-
nins i per un marcador negatiu idèntic: 4-1 
i 1-4. El Young Talent va rebre primer un 
bon correctiu al seu camp davant el CP Sa-
rrià, qui va deixar enrere una ratxa negativa 
de dues derrotes seguides i condemnà a la 
zona de descens directe l’equip de Ricardo 
Parra. La diana inicial de Joel no va engres-
car prou i la derrota va retornar els bada-
lonins a la dinàmica negativa de resultats.

Així mateix, però a Turó de la Peira, va caure 
la Unificació Llefià contra un dels aspirants 
a l’ascens a Primera Catalana. La forta tem-
pesta a Barcelona va contextualitzar un matx 
coll amunt des de pràcticament el xiulet ini-
cial i amb un marcador en contra de 3-0 
al descans que dificultà qualsevol reacció 
vermella (4-1).

El Sant Josep de Sergi Vives ha refermat la 
seva solidesa i millora a la classificació del 
grup C-B de Lliga EBA (5/4). Amb quatre 
triomfs en cinc jornades, i després d’es-
tabornir l’Arenys Bàsquet al centre parro-
quial (92-78) amb una gran actuació d’ Ali 
François i Luis González, el conjunt groc-
i-lila escala fins a la quarta posició, encara 
a tres del líder (8-1). 

Cuesta s’exhibeix al derbi
A Copa Catalunya també trobem la repre-
sentació badalonina traient el cap entre els 
equips capdavanters. El Fruits Secs Dimo-
nis Badalonès de Xavi Riera es va empor-
tar el derbi de La Plana contra el Maristes 
Ademar de Lluís García (62-69), liderat per 
l’incombustible Pedro Cuesta (23 punts). 
El Círcol Catòlic de Juli Jiménez va retor-
nar de Sant Cugat amb els dos punts al 
sarró (71-76). 

A Tercera Catalana, el Vilassar de Mar B va 
castigar amb la mateixa condemna La Salut 
Pere Gol (4-1) i el Lloreda va sumar un punt 
en la seva visita al camp del Santvicentí 
(2-2). Finalment, a Quarta Catalana, la UE 

La Minguella (6-2), en canvi, va caure a 
Primera Catalana per segona jornada con-
secutiva (71-65) a la pista de l’Arbúcies i 
cau fins a la tercera posició. Círcol B (6-2) 
i Cultural (6-1), mantenen el pols a Sego-
na, en detriment d’un Sant Andreu Natzaret 

Foto: FE Montgat.

Foto: UESC.

Foto: Joventut.

Bufalà es va quedar amb la mel als llavis 
després de veure com el Montgat els hi em-
patava en l’afegit (3-3), el Sistrells va caure 
versus La Salle Bonanova (5-3) i el Pere Gol 
va perdre a l’Ametlla de Mar (4-1).

(2-6) i un Badalonés B (1-7) que naveguen 
a la part baixa de la taula. A Tercera, la UB 
Llefià segueix a la seva després de vèncer 
el Safa Claror (85-63) i mantenir la posició 
en solitari (8-0). La AB Bufalà és sisena 
(5-3).

Ja és oficial i ben aviat es convertirà en una reali-
tat somiada: el Young Talent tindrà gespa nova a 
partir de l’any 2019. Un regal de Reis que no pot 
superar cap altre present. A partir del 3 de des-
embre de 2018, tots els equips que formen part 
de l’entitat de Sant Roc s’exiliaran en una altra 
instal·lació badalonina, encara a concretar i on 
desenvoluparan els seus entrenaments. Fins el 
dia d’avui, Pere Gol és l’únic Municipal de futbol 
on els hi han donat llum verda per entrenar tres 
dimecres i es resta a l’espera d’altres instal·la-
cions per ubicar equips. Els partits, en canvi, els 
jugaran com a local a Llefià, Lloreda, Pere Gol, 
Travessera i Can Cabanyes, després d’arribar a 
un acord amb els rivals i acceptar esportivament 
aquesta condició. Superada aquesta problemà-
tica, l’entitat groga encara ha de quadrar els ho-
raris d’entrenaments amb els camps disponibles 
de la ciutat. Si les dates segueixen el seu curs, 
el 7 de gener haurien de finalitzar les obres, les 
quals ja han començat amb els vestidors.

Rentat de cara del Joventut Femení de Toni 
Madrid a Primera Catalana. L’equip verd-i-
negre ha deixat enrere la dinàmica negativa 
de resultats i ja encadena tres triomfs se-
guits, igualant la millor ratxa de la tempora-
da i consolidant-se a la part alta de la taula. 
Aquest dissabte, a La Plana (19:30h), nova 
prova davant el Reus per seguir  sumant. Per 
la seva banda, la Minguella segueix maleïda 
amb les derrotes (0-10) i dissabte buscarà el 
primer triomf a la pista del Sant Cugat. 

El YT marxarà 
de Badalona 
Sud el 3 de 
desembre

El Joventut 
Femení enllaça 
la tercera i ja 
és quart

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

S’inicia un període que et permetrà actuar de manera 
més calmada. Podràs establir estratègies anticipada-
ment. Temps d’operar en silenci per a més endavant, 
moure fitxa.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Si ja tenies moviment a la feina, ara Júpiter a Sagitari, 
expansiona més aquest sector de la teva vida, afavorint 
les oportunitats i l’aprenentatge de noves professions.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Si fa temps que vas postergant la pràctica d’un esport, 
sembla que arriba un període que pots sentir-te més 
animat i amb ganes de moure’t. També augmenta el bon 
humor.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Si has esperat el moment per treure a la llum vivèn-
cies soterrades, ara s’inicia un període d’un any que 
pots animar-te a expressar el que sents amb força i 
serenor.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Per fi sembla que comences a veure solucions per un 
assumpte laboral que fa temps t’amoïna. Però això si, 
t’hauràs de posar les piles, no caiguis en la procrasti-
nació.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Reps l’ajut d’una persona del teu passat. Aprofita-ho 
per millorar les coses. Estàs una mica reservat i al teu 
voltant ho noten. Deixa les coses clares per evitar mal-
entesos.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Tens, ara mateix, totes les armes per poder expressar 
emocions d’una manera harmoniosa. Amb l’entrada 
de Júpiter al teu sector material, pots revifar una mica 
l’economia.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Finalment, sembla que vas veient la llum al final del tú-
nel. Entens millor que fa unes setmanes, cap a on has 
d’enfocar les teves ambicions professionals i materials.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Si tens parella, pots trobar-te que no té clares algunes 
qüestions importants en la vostra relació. Deixa-li un 
temps oportú per aclarir-se i pren paciència.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Poden ressorgir algunes desavinences amb una perso-
na del teu cercle més immediat. Et tocarà practicar la 
paciència. Si tens parella, et pot sobtar amb un detall 
inesperat.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
A poc a poc pots deixar de banda el mal humor o la 
tristor. Passen coses, potser inesperades, que fan que 
vegis la vida d’una altra manera i decideixis aprofitar el 
moment.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Mart entra a Peixos per donar-te una empenta. Si dub-
taves de tirar endavant un projecte, ara pots tenir la 
valentia que senties que et mancava. Compte amb els 
excessos.

Núm. 635 Del 23/11 al 29/11/2018
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