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Aquest dissabte
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Llum verda perquè
la Generalitat
construeixi les noves
seus del Ventós Mir
i BDN Port
10

2 REPORTATGE

Carles Tornero / Montse López - redaccio@diaridebadalona.com

Núm. 636

Del 30/11 al 06/12/2018

REPORTATGE

Carles Tornero / Montse López - redaccio@diaridebadalona.com

3

La falta d’oferta d’oci nocturn
per a joves a Badalona
dispara les conductes de risc
amb l’alcohol

L’Ajuntament inicia una nova campanya repartint aquests díptics entre els joves / Ajuntament de Badalona

Els experts que han estat en contacte amb
els menors que surten de nit per Badalona
ho tenen clar: l’oferta d’oci de Badalona és
escassa i això fa augmentar el consum d’alcohol irresponsable a la via pública. Sembla una contradicció, però en Xavier Pastor,
màster en conflictologia a la UOC, ho diu
així de clar: “la falta d’oferta a Badalona fa
que els joves passin de 0 a 100 en pocs minuts, és a dir, beuen molt fort i molt ràpid i
això té uns riscos importants per a la salut”.
Pastor forma part de l’empresa PortaCabot,
que ja va fer treballs de mediació nocturna a
la zona de Can Ribó durant 13 caps de setmana consecutius al 2017. “Si hi haguessin altres pubs on poder beure una o dues
cerveses, potser no farien botellon al carrer
amb una barreja de ginebra o vodka molt
perillosa”. El problema principal són els divendres quan, segons dades que ha donat

l’Ajuntament de Badalona a aquest diari, el
82% de les persones que surten són menors i, curiosament, el 65% són nois. Combatre a nivell local el consum d’alcohol és
difícil perquè, tal i com apunten els experts,
l’arrel del problema és sociocultural. Ara bé,
els mediadors apunten que cal posar fil a
l’agulla perquè es produeixen situacions de
perill. L’Esther Estallo, d’ASAUPAM, l’entitat
que ara fa la mediació, també ho diu clar:
“l’alcohol és la droga més dura perquè provoca uns efectes en què és molt fàcil creuar
algunes línies vermelles”. Pastor, per exemple, explica que, tot i que el seu servei de
mediació acabava a les 3 de la matinada,
sovint s’havien de quedar més estona perquè perdien de vista joves que estaven en
mal estat: “Un menor que ingereix ràpid
alcohol d’alta graduació té molts números
de perdre el coneixement i vam detectar

que, en alguns casos, quan això passa, els
amics deixen la persona sola a fora i entren
a la discoteca. En aquest sentit, ens va preocupar molt la foscor del polígon de Can
Ribó perquè una persona sola, inconscient,
està en mans de qualsevol”. Estallo apunta
que la situació “és preocupant” i que cal
“plantejar polítiques valentes que no passin només per fer la guerra a les drogues,
sinó per plantejar un oci alternatiu basat en
l’esport o en dinamitzar espais de la ciutat”.”Les drogues han vingut per quedar-se”
sentencien des d’ASAUPAM.
L’Ajuntament inicia una campanya dirigida especialment als adolescents
Per a Xavier Crego, cap de servei de salut
de l’Ajuntament de Badalona, aquesta situació no és nova i no té la sensació que
s’hagi agreujat. Tot i així, des d’aquest oc-

8 DE CADA 10 JOVES ATESOS PER PROJECTE HOME COMBINA
CÀNNABIS AMB TABAC I ALCOHOL

Els mediadors apunten que el principal botellón es fa prop de la Carpa/ Arxiu

No existeixen dades oficials sobre el
consum de drogues i alcohol que fan
els joves badalonins però els educadors de carrer han detectat que el consum principal és el d’alcohol, tabac i,
en menor grau, cànnabis. En canvi, no
han apreciat el consum de drogues sintètiques. Entitats properes com Projecte
Home, a Montgat, que atén també gent
de Badalona, alerta cada any del perill
del policonsum. Amb dades de 2017, 1
de cada 3 casos té problemes amb dues
o més substàncies, preferentment, la
cocaïna, l’alcohol, el cànnabis o psicofàrmacs. La xifra puja quan baixa l’edat,

de manera que entre els adolescents
i joves de 13 a 21 anys que acudeixen
a Projecte Home, el 81% presenten
un consum problemàtic de cànnabis,
combinat amb tabac i alcohol. Amb una
mitjana d’edat de 16,7 anys, el consum
problemàtic de cànnabis arriba al 71,8%
dels casos, seguit per la cocaïna (11,3%)
i l’alcohol (9,9%). L’edat d’inici de consum de cànnabis se situa als 14,5 anys
i la de l’alcohol als 14,6 anys. Els joves
amb abús a les TIC i ludopaties se situen
en el 4,3%. És un percentatge minoritari
però creixent pel que fa a l’abús mòbil,
videojocs i apostes per internet.
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tubre uneducador i una integradora social
d’ASAUPAM han iniciat una campanya amb
díptics per donar consells als joves que es
mouen prop de la Carpa de Titus o al Passeig Marítim. En aquestes primeres sessions, els educadors han observat que el
jovent que surt de festa té entre 16-25 anys
i acostuma anar en grups d’entre 10 i 20
persones, majoritàriament mixtes. Segons

Crego, “la idea és estudiar conductes de
risc i fer un reforç en positiu”. També es fa
especial èmfasi en la prevenció de les conductes sexuals amb el lema “només sí és
sí”. Els mediadors s’han adonat que el joves
no estan disposats a escoltar sermons sobre responsabilitat en el consum d’alcohol i
drogues però sí que accepten un díptic amb
algunes recomanacions.
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La dificultat de combinar
l’oci nocturn i el descans
veïnal a Badalona
El tancament dels locals de la N-II va intentar
reduir l’incivisme però no s’ha eradicat

A banda de la tasca dels mediadors, la Guàrdia Urbana manté els
controls d’alcoholèmia a Can Ribó / Ajuntament de Badalona

Oferir propostes d’oci nocturn en plena
ciutat combinades amb la garantia del descans veïnal no és feina fàcil. A Badalona, els
veïns de Casagemes, Canyadó i Manresà
pateixen les conseqüències cada cap de
setmana de l’allau de joves -no només de
Badalona- que es desplacen fins al Polígon
de Can Ribó. Brutícia, retrovisors trencats,
portes malmeses... tot un seguit d’actes incívics continuen pertorbant el descans del
veïnat. Fa molts anys que les queixes no
cessen. I això que van aconseguir que no es
renovés la concessió als locals d’oci nocturn que estaven situats a la carretera N-II.
El 15 de gener de 2014 tancaven les portes
reduint l’oferta d’oci a la mínima expressió
a Can Ribó. Una batalla que els veïns creien
guanyada ja que, almenys, veurien reduïda

l’afluència de joves a la zona. Més enllà de
Can Ribó, la ciutat no té un altre espai gran
dedicat a l’oferta nocturna. Als anys 90, amb
la disctoeca Velvet en marxa, era Montigalà
la zona que aplegava milers de joves en un
barri de recent creació. L’any 1999 i després
de canviar de mans la propietat, la discoteca
deixava de funcionar arran de les queixes
veïnals i les agressions que es van produir
dins la sala. Ara, a punt de finalitzar el 2018,
Badalona només disposa de 3 discoteques
concentrades en la mateixa zona. “Badalona
acull gent molt jove per passar-ho bé a la
nit però no té una oferta prou àmplia per donar resposta” diu Xavier Pastor. De fet, tot
i que els diferents governs municipals han
intentat tractar aquesta qüestió, encara ara
continua el debat sobre quin model d’oci ha

Del 30/11 al 06/12/2018

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

PUBLICITAT

5

6 REPORTATGE

Carles Tornero / Montse López - redaccio@diaridebadalona.com

PP (2011-2015) van posar fi als locals d’oci
de la N-II i es van intensificar els controls
policials a les nits. Algunes entitats juvenils
denunciaven aleshores polítiques restricti-
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ves. Ja al 2015, Guanyem-ERC-ICV-EUiA
implantaven un “pla de xoc” a través d’un
equip de mediadors. Sigui com sigui, el
model d’oci segueix sense definir-se.

MARINA BADALONA VA PLANTEJAR LA INSTAURACIÓ
D’OFERTA D’OCI OCTURN AL PORT PERÒ MAI S’HA PRODUÏT

Locals d’oci a la N-II abans del seu tancament al 2014 / Aj. Badalona

de tenir Badalona. Precisament el Pla Director de Joventut 2017-2021 que l’Ajuntament
de Badalona va aprovar l’any passat inclou
diverses propostes dels joves que van fer
durant sessions dedicades a elaborar el
projecte. Entre elles, es troba “potenciar
que els joves no surtin fora de Badalona per
buscar l’oci”. Pel que fa a una alternativa a
la ciutat, els joves proposen habilitar i facilitar els actuals espais arreu de Badalona
per a concerts, “d’aquesta manera pot esdevenir una alternativa a l’actual model d’oci
nocturn de Badalona”. Però no només per
a concerts, el col·lectiu parla “d’aplicar alternatives d’espais per a l’ús nocturn de la
via púbica” amb l’objectiu, diuen, de reduir
l’incivisme. I és que propostes se n’han fet,

però mai s’han acabat materialitzant. “Els
joves que vam entrevistar estan oberts a fer
altres coses però s’adapten a l’oferta que
hi ha”, diu Xavier Pastor. Un exemple és
l’obertura en horari nocturn de l’Skate Àgora
de Canyadó. “Molts joves saltaven la tanca
per practicar l’skate. Si fan esport, no beuen
tant”, proposa Pastor.
Prohibició o mediació?
Els governs de Badalona dels darrers deu
anys han intentat combinar l’oci nocturn
i el descans veïnal de maneres diferents.
Mentre durant el mandat 2007-2011 de
PSC-CiU-ERC una nova ordenança de civisme pretenia multar aquells que beguessin alcohol al carrer, els anys de govern del
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Olmosgourmet,
entre els
millors locals
en relació
qualitat-preu
de la Guia Michelin
El restaurant situat al parc empresarial Badalona Sud renova la distinció Bib Gourmand
txaques al bell mig d’un polígon industrial,
una ubicació que no és casual i que té arrels
familiars. De fet, la família sempre ha tingut
restaurants en aquest polígon i els més joves
han volgut seguir amb la tradició però donar un salt gastronòmic. La Paula Merino, i
el seu equip, gestio- nen la cuina i li treuen
el màxim partit al restaurant i la cafete- ria i
l’Estefania Merino, i el seu equip, cuiden tots
els detalls de la sala. Gràcies als estudis de
les dues germanes, a l’escola de cuina Hofmann, tenen un gran respecte per aques- ta
professió i dels productes de temporada. De
fet, ara està a punt d’arribar la Trufa Melanosporum, a partir de gener hi ha previsió d’una
gran temporada i aviat faran una nit gastronòmica. Des d’Olmos són molt exigents i
per això no paren de formar-se. Badalona té
molts experts en gastrono- mia i els clients
cada vegada

Locals de restauració del Port de Badalona / Festival del Mar

La poca oferta d’oci nocturn de Badalona junt a un port allunyat de la ciutat
i amb pocs locals de restauració va fer
que l’any 2014 Marina Badalona es
plantegés un canvi d’usos que permetés incloure locals d’oci nocturn. “Amb
matisos i sense massificació”, deia aleshores el gerent de l’empresa portuària,

Imanol Sanz. L’any següent, Sanz anunciava l’interès de diversos operadors per
instaurar-se al port i completar l’oferta
de restauració amb locals de copes. Tot i
això, el port de Badalona continua sense
oferir aquest tipus d’oci nocturn a la ciutadania. Caldrà comprovar si la posada
en marxa de l’hotel reactiva la proposta.

La Guia Michelin és interna- cionalment
reconeguda per seleccionar els millors restau- rants d’alta cuina de tot el món. Dins
dels rànquings d’aquesta prestigiosa publicació inclou la categoria Bib Gourmand, on
selecciona restaurants de qualitat per sota
dels 35 euros. Un any més, Olmos Gourmet ha obtingut aquest guardó. El restaurant

està siutat al carrer de Francesc Teixidó, 7,
al polígon Badalona Sud, un espai conduït
des d’una visió familiar, amb més de 30 anys
d’experiència, que a la planta inferior disposa de cafeteria i bar de menú diari, i que a
la primera planta acull l’espai gastronòmic
distingit per aquest títol Bib Gourmand de la
Guia Michelin. Opcions per a totes les bu-

són més exigents, per això a Olmos volen
estar a l’alçada. Consolidats dins de la recone- gudíssima Guia Michelin ara ja preparen
tots els menús per aquest Nadal i com cada
any també fan encàrrecs d’àpats per a famílies que vulguin endur-se a casa els menús.

L’Olmos Cafetería la trobareu obert de
dilluns a dissabte, de 6h del matí a 18h
de la tarda. L’espai gourmet obre de dilluns a dissabte, d’13h a 17h
Carrer Francesc Teixidó, 7
(polígon Badalona Sud)
933 20 55 42
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EDITORIAL

Can Ribó, l’espai d’oci
dels joves de la ciutat
Escriure sobre el polígon de Can Ribó pot tenir dues parts diferenciades. Com el dia i la
nit. Les hores de sol, el polígon té una activitat
industrial i esportiva, amb un gimnàs o una
sala de salting. Tot i les millores importants,
que s’han de fer, el polígon sembla perdre
corda en el terreny més industrial. Fa temps
que els empresaris instal·lats en aquesta zona
reclamen un pla per posar al dia aquest polígon, amb carrers amb molt mal estat, poca
il·luminació i més mesures de seguretat.
L’altra part de la història, i totalment diferent,
passa durant les nits del cap de setmana. Tot
i el tancament, ara fa uns anys, dels bars de
la Carretera de Mataró, Can Ribó continua
sent l´únic centre d’oci de Badalona. Joves
de la ciutat, i de molts punts de l’Àrea Metropolitana, s’apleguen cada cap de setmana
per gaudir de les sales de ball. Parlant amb
empresaris del sector d’oci de Can Ribó ens
expliquen la diferència entre l’ambient dels
divendres a la nit i dels dissabtes. Durant la
primera nit del cap de setmana, els més joves

s’apleguen al polígon, gràcies a l’ambient més
jove de la sala més emblemàtica de Can Ribó.
En canvi, les nits de dissabte, els joves que
s’apleguen són una mica més grans. Justament durant les nits de divendres tenen lloc
més actes incívics, baralles i conflictes a Can
Ribó i els barris del voltant. Per aquest motiu,
la campanya de l’Ajuntament de Badalona per
facilitar al jovent pautes educatives sobre el
consum de drogues i alcohol pot ajudar a reduir part d’aquests problemes en aquest punt
de la ciutat. La iniciativa d’incorporar mediadors, al polígon, fa temps que estava prevista,
però l’augment dels controls policials s’ha vist
a la pràctica com la solució més efectiva per
acabar amb els actes incívics. Badalona ha de
tenir un centre d’oci, però també un espai controlat i que els joves puguin gaudir d’una nit
de festa sense patir per cap aldarull. Les campanyes didàctiques són benvingudes, però cal
una educació de base, entre els més joves, per
evitar que una nit d’oci acabi amb actes incívics i molèsties als veïns de l’entorn.

Polígon de Can Ribó.
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Dilluns comença l’enderroc
de l’edifici de serveis on
anirà l’Hotel del Port
Aquesta setmana han començat els treballs
d’implantació de la construcció del futur Hotel, situat dins del recinte del Port de Badalona, i de la plaça que cobrirà l’aparcament
del equipament hoteler. Marina Badalona ha
anunciat que els dos projectes s’executaran
en paral·lel en un calendari previst d’un any
per a la plaça del passeig Marítim i d’un any
mes per a l’equipament hoteler. De manera
que a finals del 2019 estarà finalitzat el nou
accés al port a través del passeig marítim
i al segon semestre de 2020 hi haurà l’ho-
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Llum verda per cedir els
terrenys dels nous centres
Ventós Mir i Badalona Port

tel. Aquests primers treballs d’implantació
consistiran, bàsicament, en la instal·lació
de la tanca perimetral que separarà l’àrea de
treball i l’enderroc de l’àrea on actualment
hi havia l’edifici de la bugaderia, la Sala
Maristany, els lavabos i el vestuari de mariners. Durant els propers mesos quedarà
reduït l’àrea per a vianants de l’accés nord.
L’Hotel del Port serà un equipament de 203
habitacions i categoria quatre estrelles superior, de planta baixa i 15 gestionat per
Sallés Hotels.

Imatge del ple d’aquest dimarts

Imatge virtual de l’edifici del hotel del Port de Badalona

El ple ordinari de l’Ajuntament de Badalona, celebrat aquest dimarts, ha aprovat per
unanimitat la cessió de dos terrenys a la Generalitat de Catalunya per tal de poder construir els nous edificis de les escoles Ventós
Mir, als terrenys de l’antic solar de l’empresa
Estrella, i Badalona Port, al solar on abans
hi havia la ITV, al Gorg. La sessió també va
aprovar el nou planejament urbanístic vinculat amb Can Colomer. El sol públic passarà del 33% al 62% i es redueix edificabilitat general en prop d’un 16%. També, el ple
va donar llum verda a la modificació inicial
del PGM del Turó de l’Enric, a la Morera,
que elimina l’edificabilitat residual q quedava en aquest espai. Veïns d’aquest entorn

van manifestar-se a la plaça de la Vila per
tal de protestar per la possible construcció
d’un tanatori en una parcel·la privada, qualificada com a equipament, situada també en
aquest solar.
24 nous treballadors als serveis socials de
Badalona
D’altra banda, la sessió també va aprovar
la incorporació de 24 nous treballadors als
serveis socials a l’Ajuntament de Badalona
i una partida de 350.000 euros per la convocatòria d’ajudes al lloguer per joves. En
l’apartat de mocions va destacar la reprovació a Xavier García Albiol per la seva piulada
a Twitter arran de l’agressió sexual que va
tenir lloc a Santa Coloma setmanes enrere.

Admesa a tràmit una querella
contra l’exgovern de Sabater
per l’edifici del Círcol

Edifici del Círcol

El jutjat d’instrucció número 1 de la ciutat
investigarà la compra de la seu social del
Círcol, al carrer Francesc Layret. Ara fa tres
anys, la constructora Vértice Ensanche va
estar a punt de comprar l’històric edifici de
l’entitat per dur a terme una promoció de pisos. Ara, l’empresa ha decidit presentat una
querella per presumpta prevaricació contra
l’anterior govern liderat per Dolors Sabater
i format per Guanyem, ERC i ICV-EUiA. El
jutjat de Badalona ha admès a tràmit aquesta querella i ara decidirà si l’arxiva o l’admet a tràmit. Vértice assegura que l’anterior
govern no va fer cap pla ni actuació per
justificar la suspensió de llicències que va
impulsar l’Ajuntament.
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Badalona diu “Hola Nadal!”
amb una jornada carregada d’activitats
La ciutat encendrà els llums nadalencs aquest dissabte
Desembre arriba i també el compte enrere
per les festes de Nadal. Badalona ha preparat una programació nadalenca amb un
munt de novetats, respecte els darrers anys.
La primera arribarà aquest mateix divendres
amb la inauguració de 5 caixes de regals
lluminoses que s’han instal·lat als barris de
Pomar, Llefià, la Salut, Progrés i Lloreda. El
plat fort de la inauguració del Nadal a Badalona arribarà, però aquest dissabte 1 de desembre. L’Ajuntament, en col·laboració amb
diverses entitats, donarà el tret de sortida a

la campanya “Estimem el Nadal a Badalona”
amb la Fira Hola Nadal!, situada al passeig
Marítim. A partir del pont del Petroli, més
de 500 metres d’activitats de dinamització
per a tota la família on podreu trobar un espai per als infants i un espai per als joves
(Connect’Art) amb un programa de tallers,
contacontes, batucada i un gran parc infantil
per als més menuts i per als més grans. A
la tarda, arribarà el moment de l’encesa. A
les 18h, s’inauguraran els llums de l’Arbre
de Nadal que torna a la Plaça de la Vila,

després de tres anys d’absència. Uns minuts més tard quedaran encesos els llums
de tots els eixos comercials de Badalona.
Enguany, 12 barris tindran llums en els carrers més comercials. A partir de les 19h,
arribarà una novetat, l’encesa dels llums del
Pont del Petroli. Els llums il·luminaran tota
la passarel·la.
Alvaro Soler i Blas Cantó actuaran al
Passeig Marítim
Un cop quedin encesos els llums de Nadal

arribarà el concert que celebrarà l’inici de les
festes a Badalona. Al Concert Europa FM,
presentat per Juanma Romero, actuaran Álvaro Soler, artista de fama internacional que
triomfa amb les cançons El mismo sol, Sofía
o La cintura; Blas Cantó, excomponent del
grup musical Auryn que presentarà el seu
primer àlbum en solitari, i els DJ més internacionals de la cadena musical: Wally López
i Brian Cross. Els concerts començaran a les
19h i l’escenari, d’accés gratuït, estarà situat
al final del Passeig Marítim, a tocar del Port.

Aquest dissabte quedarà
inaugurada la pista de gel
L’espai obrirà cada dia fins passat Reis
El pavelló de Sant Josep, a la Plana, s’ha
convertit un any més en una pista de gel. Per
tercer any consecutiu, Badalona tindrà una
pista de gel coberta durant totes les festes
nadalenques. Aquest dissabte, 1 de desembre, obrirà la instal·lació i no tancarà fins
després de Reis. L’activitat funcionarà tots els
dies, els matins, des de les 10h a les 14h, i
les tardes, de 16h fins les 21h. Aquest any, i
com a novetat, de 10h a 11h tindrà lloc unes
classes de patinatge al mateix espai. La pista
de gel de Badalona només restarà tancada
el matí de Nadal, 25 de desembre, i el matí
d’Any Nou, 1 de gener. D’altra banda, des del
passat cap de setmana ha obert la Fira de Nadal, a la Plana. Les parades restaran obertes
fins el diumenge 23 de desembre.
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Diverses avaries deixen
sense calefacció tres escoles de Llefià
L’escola Pablo Picasso també registra problemes de calefacció
Les escoles Rafael Albertí, Antoni Botey i
Feliu i Vegués, les tres situades al barri de
Llefià no tenen calefacció, des de fa dies.
Segons han denunciat diversos pares i mares, els tres centres tenen les calderes espatllades. Un grup de pares del Rafael Alberti
han explicat, a través d’una carta adreçada
als mitjans de comunicació de la ciutat, que
les aules d’aquest centre estan arribant a
temperatures d’uns 14 graus i que els nens
han de fer classe amb jaqueta. En el cas de
l’Antoni Botey, les darreres tempestes han

fet malbé la caldera i el centre no disposa
ni de calefacció ni aigua calenta. Només hi
ha calefacció a les aules de P3, ja que els
radiadors són elèctrics. Els tres centres han
demanat als alumnes que vagin abrigats al
centre. Els pares han demanat una solució
urgent. Fonts municipals han confirmat que
s’han espatllat les tres calderes. En el cas
de l’Antoni Botey van cremar-se les dues
bombes i ja han estat encarregades de noves, tot i que les peces són molt antigues
i estan buscant els recanvis necessaris. Al
Imatge de l’escola Antoni Botey, a Llefià

Feliu i Vegués es va detectar una fuita de
gas i va tallar-se el subministrament. Ara
s’està pendent de disposar de recanvis per
les vàlvules que perden gas. I a l’escola Rafael Alberti la caldera data de la dècada dels

anys 70 i s’ha espatllat. Ara, la única solució passaria per canviar-la per una de nova.
D’altra banda, durant les darreres setmanes,
l’escola Pablo Picasso de Lloreda també ha
tingut problemes amb la caldera del centre.

El Gran Recapte espera
augmentar el nombre
d’aliments recollits
Aquest divendres 30 i dissabte 1 de desembre, Badalona s’uneix, un any més, al
Gran Recapte d’aliments, una jornada solidaria que arriba a tot el país. Aquest any,
el nombre de supermercats es similar que
l’any passat, una cinquantena, però els
promotors a la ciutat ja han anunciat que
la crida de voluntaris no ha anat tal i com
s’esperava. Per aquest motiu, s’està fent
una crida de darrera hora per cobrir tots els
torns als supermercats de Badalona. Com
a novetat d’aquest any, s’ha posat en mar-

xa el Gran Recapte Online, que permetrà
fer donacions digitals a través de diferents
plataformes. Oli, llet i conserves són alguns
dels aliments prioritaris que es necessiten
per atendre les 200.000 persones que reben
ajuda a Catalunya a través de 675 entitats
socials homologades per la Generalitat.
Una altra novetat d’aquest any és l’aposta
que els organitzadors fan per la sostenibilitat, i en aquest sentit han substituït 250.000
bosses de plàstic en els punts de recollida
per bosses reutilitzables

El Gran Recapte tindrà lloc aquest divendres i dissabte
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BREUS

OBRE UNA NOVA BOTIGA DE TELEFONIA XIAOMI
AL CARRER DEL MAR

La Casa de las Carcasas,, cadena dedicada a la venda d’accessoris de telefonia mòbil, ha
obert la seva primera botiga
mixta amb espai especialitzat en

productes originals de Xiaomi,
amb la mateixa tarifa que Mi
Store oficial. El nou establiment
està situat al carrer del Mar,
17. Xiaomi vol aconseguir més
quota de mercat a l’Estat, la qual
ja és d’un 14,5%, sent superior
a Apple, gràcies al seu bon posicionament del mercat, la seva
relació qualitat-preu i l’obertura
de nous establiments. La companyia només fa un any que està
establerta a l’Estat i ja és una de
les més competitives.

DETENEN L’AUTOR D’UN DOBLE APUNYALAMENT
AL BARRI DEL GORG
Agents de la Unitat Territorial van
detenir la matinada del passat dijous un home com a autor d’un
delicte de lesions per apunyalar
presumptament dues persones al
barri del Gorg. Una de les víctimes va patir lesions greus en un
costat. Els fets es van produir en

el transcurs d’una baralla entre les
parts. Els lesionats van haver de
ser assistits per una ambulància
del SEM i traslladats posteriorment a un centre hospitalari de la
ciutat per ser atesos. Els agents de
la Guàrdia Urbana van recuperar
l’arma emprada a l’agressió.
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La B4, B19 i B29 milloren les
seves freqüències de pas
La B24 canvia el seu recorregut d’entrada i sortida a BCN
A partir d’aquest cap de setmana
de l’1 i 2 de desembre l’empresa
TUSGSAL millora les freqüències
de pas de les línies d’autobús
B4, B19 i B29. La línia B4 (Mas
Ram-Montigalà), incrementa la
seva freqüència de pas els dissabtes dels 22 als 20 minuts. Diumenges i festius manté el seu pas
cada 25 minuts. La línia B19 (Barcelona Hospital de la Vall d’Hebron–Badalona Hospital de Can
Ruti) augmenta la seva freqüència
de pas els diumenges, reduint el
temps d’espera dels 35 als 30 minuts. Dissabte es mantenen els 20
minuts de freqüència mitjana. La
línia B29 (Montigalà–Poliesportiu Municipal de Tiana) millora la
seva freqüència de pas els dissabtes, de 30 a 20 minuts, i també la
de diumenges i festius, reduint en
aquests casos la seva freqüència
dels 35 als 30 minuts.

Els canvis a les línies de Tusgsal s’han produït aquesta setmana

Canvis a la línia B24 a l’entrada i
sortida de Barcelona
Des d’aquest dilluns, la línia B24
ha canviat el seu recorregut al
tram d’entrada a Barcelona passant per La Sagrera i el Pont del

Treball Digne. Segons Tusgsal,
d’aquesta manera es reforça el
caràcter transversal de la línia i
s’evitaran solapaments amb les
línies H10 i 33 de la nova xarxa de
bus de Barcelona (TMB).
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Mikel Erentxun
enceta un cicle de
concerts al Círcol
Aquest dissabte 2 de desembre
torna el cicle de concerts ‘Enjoy
the Silence’ a El Círcol, organitzat
conjuntament amb l’associació
Last Exit, i ho fa amb un dels més
grans, Mikel Erentxun. Un artista
imprescindible per entendre el
pop i rock espanyol dels anys 80
i 90 i que aterra a El Círcol a les
19.30 hores amb el seu darrer disc
‘El hombre sin sombra’. ‘Enjoy the

Silence’ és una iniciativa que arriba a la segona temporada i que
pretén establir una connexió única
i màgica entre l’artista i el públic.
D’altra banda, el pròxim dijous, 6
de desembre, a les 20h, es presentarà al mateix escenari un concert tribut al rei del pop, Michael
Jackson. Les entrades es poden
adquirir a través del web www.
elcircol.cat.
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Canyadó presenta un llibre
dels 50 anys de barri

Can Casacuberta exposa
sis fanalets gegants de Nadal

Obra de Pedro Jesús Fernández i Xavier Navarro

S’han restaurat i formaran part de les biblioteques

Cant de
nadales
per recollir
aliments

Durant tot l’any, el barri de Canyadó realitza activitats amb motiu
del seu 50è aniversari com a barri
a la ciutat, i el pròxim esdeveniment serà la presentació del llibre
‘Canyadó, la Porta de Llevant. 50
anys de barri, 500 anys a Badalona’. L’obra, escrita per Pedro
Jesús Fernández, veí del barri, i
Xavier Navarro, activista cultural,
es presentarà aquest divendres
30 de novembre, a les 18 hores,
a la Biblioteca Canyadó i Casagemes-Joan Argenté.
A més, durant la presentació es
farà anunci formal de l’entrega
de l’Arxiu Veïnal de Canyadó al
Museu de Badalona. Un fons de
l’associació de veïns del barri i
actualment disposa de 9.700 documents inèdits des de 1968 fins a
l’actualitat, amb el qual han servit
per fer el llibre.
Recordar que encara es pot visi-

Des de l’any 2001 cada 5 de gener, vigília de Reis, un fanalet gegant encarregat per les entitats veïnals s’encenia i
posteriorment es portava a la biblioteca
Can Casacuberta. Ara s’han restaurat sis
perquè formin part de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona i durant
l’època nadalenca siguin els eixos de les
activitats per als infants, ja que es distribuiran per les altres cinc biblioteques de
la ciutat (Lloreda, Sant Roc, Pomar, Canyadó-Casagemes i Llefià) i romandran
definitivament.
Però prèviament, tot just després de
la seva restauració, la mateixa biblioteca Can Casacuberta acull la mostra
d’aquests fanalets i que es poden veure
junts per primera vegada fins al dimarts
11 de desembre.
A Badalona és molt popular la tradició de
cridar als Reis, on els nens i les nenes,
davant el temor que la nit del 5 de gener
els Reis Mags passessin de llarg de casa
seva, sortien als carrers uns dies abans a

Un any més, i amb aquest ja van onze, la
parròquia de Sant Antoni de Llefià serà escenari del Festival Solidari de Nadales. Organitzat per l’Associación Cultural Rociera
Andaluza (ACRA) Ciudad de Badalona, diverses entitats culturals de la ciutat i d’altres
municipis cantaran nadales amb l’objectiu
de recollir el màxim nombre d’aliments no
peribles per a les famílies més necessitades.
Agarimos de Badalona, Coro Sentir Rociero
de Mollet del Vallès, Hermandad Rociera de
Rubí, Zurbarán de Badalona, Coro Rociero
Brumas del Rocio de Sant Boi de Llobregat,
Centro Plaza Macael d’Esplugues de Llobregat, Flamenco Vivo de Badalona, Hermandad Rociera PAstora Almonteña d’Hospitalet de Llobregat, Rondalla Amantes de la
Música i Coro Latido Flamenco de la Casa
de Córdoba de Badalona i Coro Raices de la
Esperanza d’ACRA Ciudad de Badalona seran les entitats que es reuniran per recaptar
més de 300 quilos d’aliments, com en les
darreres edicions.

tar l’exposició ‘Canyadó, la Porta
de Llevant’, que va ser inaugurada
el passat 1 de juny a la mateixa

biblioteca, i que ha estat també
present a diverses biblioteques i
centres cívics de la ciutat.

Balkumbia es proclama com a millor banda
del 20è Concurs de Música de Badalona
Mentre que Nicomac s’enduu el premi a la millor banda badalonina

Foto: Concurs de Música

El passat divendres i dissabte,
23 i 24 de novembre, el Teatre
Principal va acollir la gran final
del Concurs de Música de Badalona, que enguany ha celebrat
la vintena edició.
En primer lloc, els assistents
van gaudir divendres de les
actuacions de Som Guineu,
Hopeless Case, Nicomac i
Màrius Alfambra, aquest últim
es va proclamar com la millor
banda en llengua catalana amb
un premi de 1.000 euros, una
distribució digital per La Cupula Music i actuació al Festival
Esperanzah 2019. També van
pujar a l’escenari Iglú, Idea Música, Mani Picao, guanyador del
vot popular; i Mascarats, guanyador del premi especial La

Roda, que a més podrà actuar a
la Tamborinada 2019.
En canvi, dissabte va ser una de
les jornades més intenses del
concurs, per la varietat d’estils
i per la gran qualitat dels projectes presentats. La nit va ser
oberta per Jabu Morales amb
la seva música brasilera, amb
el qual es va endur el premi
especial Esperanzah! World
Music Festival Barcelona, que
també actuarà en la pròxima
edició. Seguidament, van pujar
per l’escenari The Artichokes,
Ominira i finalment Balkumbia,
escollits com la millor banda
del concurs d’enguany, amb el
qual s’enduen 1.500 euros, una
gravació d’un videoclip i distribució digital.

cantar, cridar, fer música, soroll o foc per
tal que els patges reials prenguessin nota
dels llocs on vivien. A més, amb l’ajuda

dels pares, elaboren fanalets per rebre als
Reis a la cavalcada amb l’objectiu que ses
majestats els puguin veure.
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“Des de fa temps aquest equip ha fet
mèrits perquè la gent segueixi creient en ell”
Carles Duran gira full després del sotrac de Saragossa i ja pensa en l’Unicaja
Setmana atípica a l’Olímpic. L’aturada de la
lliga ACB per culpa d’una nova finestra FIBA
ha provocat un èxode massiu de jugadors
que ha deixat només tres integrants de la
plantilla —Ventura, Todorovic i Nogués—
entrenant sota les ordres de Carles Duran.
Laprovittola (Argentina), Dawson (Israel),
López-Arostegui (Espanya, tot i quedar descartat per al primer partit a Turquia), Morgan
(Canadà) i Birgander (Suècia) van marxar per
incorporar-se a les seves seleccions, mentre
que Harangody, Mathias i Neno han aprofitat
el parèntesi per viatjar als seus països per
solventar temes de visats.
Fins dilluns no començaran a reincorporar-se efectius i fins dimecres no arribaran
tots, de manera que el tècnic verd-i-negre
només tindrà tres dies per preparar el partit
del dissabte 8 de desembre a casa contra
l’Unicaja. Una situació que no agrada gens
al tècnic verd-i-negre: “Hauríem volgut entrenar tots, per poder seguir millorant, però
malauradament és impossible. Entenc que
les seleccions ho deuen veure totalment
diferent, però està clar que per als clubs no
és molt productiu. I sobretot no és molt normal que en una mateixa lliga, l’ACB, hi hagi
equips que no puguin entrenar i altres si que
ho puguin fer i estiguin competint”. Duran,

La marxa de
Laprovittola,
Dawson, LópezArostegui, Morgan i
Birgander amb les
seves seleccions
i de Harangody,
Mathias i Neno,
que han viatjat per
solventar temes
de visats, deixen
només tres jugadors
a Badalona: Ventura,
Todorovic i Nogués
Duran revindica la feina de l’equip tot i la mala imatge a Saragossa. / D. Grau -CJB

això si, confia que tots tornin sans i estalvis:
“El primer de tot és que ningú es faci mal. I
també espero que tots els internacionals tre-

Ventura, un dels tres que no ha marxat. / David Grau- CJB

guin bons resultats i vinguin amb confiança”.
La dura derrota a Saragossa també ha marcat
la setmana verd-i-negra, però el tècnic del
Divina Joventut gira full i revindica la feina
feta. “És com una de les cinc derrotes que
tenim. És veritat que la imatge que vam donar no és pas la que volem, però des de fa
temps aquest equip ha fet mèrits perquè la
gent segueixi creient en ell”. “Hem demostrat
que podem fer grans coses, però alhora que
encara estem verds i per això hem de seguir
treballant”, afegeix Duran, que espera també
poder comptar com més aviat millor amb
Dakota Mathias. La recuperació s’està allargant més del compte i el tècnic no amaga estar “preocupat”, perquè a hores d’ara no està
clar que pugui estar a punt contra l’Unicaja:
“Aquesta és la setena setmana i ens van dir

que en sis setmanes es posaria a to. Veurem
com està quan torni i valorarem. Hem competit molt bé sense ell, però seria molt positiu
que pogués tornar a estar amb l’equip”.
Ventura: “No pot tornar a passar”
El capità verd-i-negre, Albert Ventura, també ha parlat aquesta setmana del que va
succeir contra el Tecnyconta: “Va ser un accident que no pot tornar a passar. Ells van
estar molt encertats i nosaltres no, però no
ens podem deixar anar com ho vam fer”.
Ventura, tot i això, demana no deixar-se
endur pel pessimisme: “Hem de recordar
com estàvem l’any passat i com estem ara.
És cert que el partit a Saragossa va ser un
desastre, però anem 5-5 i l’equip està unit
per seguir treballant i tornar més forts”.

Del 30/11 al 06/12/2018

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

PUBLICITAT 21

22 JOVENTUT

Jordi Creixell - redaccio@diaridebadalona.com

Núm. 636

Una Penya irreconeixible
TECNYCONTA ZARAGOZA

DIVINA JOVENTUT

112

66

Justiz (13), McCalebb (21), Okoye (11), Seibutis
(12), Radovic (16) ‑cinc inicial‑, Nacho Martín
(7), Barreiro (4), Berhanemeskel (7), Santana (-),
Alocén (15), Fran Vázquez (2) i Martí (4).

Dawson (10), Morgan (5), López-Arostegui (9),
Laprovittola (14), Todorovic (4) ‑cinc inicial‑,
Dimitrijevic (2), Nogués (-), Ventura (5), Birgander (6) i Harangody (11).

Demanar disculpes. No hem estat a l’alçada del que és la Penya”. Paraules d’Albert
Ventura als micròfons de Ràdio Ciutat de
Badalona després del dalbataix que va patir la Penya a Saragossa i que ho diuen tot
del mal partit que van fer els verd-i-negres.
El Divina Joventut va sortir escaldat del
Príncipe Felipe per 46 punts de diferència
(112-66), xifra que va igualar la segona
pitjor derrota de la Penya en la història a
la lliga, però sobretot va deixar una imatge
gens habitual, abaixant els braços i sense
amor propi davant d’un Tecnyconta Saragossa llançat que va aprofitar la rendició
verd-i-negra per fer un autèntic estrip.
Els de Carles Duran, que també va demanar perdó per la derrota, van estar irreconeixibles i va quedar clar que la derrota a
l’Olímpic contra el Fuenlabrada havia afec-

tat la plantilla. La visita a Saragossa havia
de servir per demostrar que allò havia estat
un mal pas, però malauradament el partit
va furgar en la ferida.
“Si no defenses i no vas al màxim, passa
el que passa”, va dir també el capità Albert
Ventura. I aquest va ser un dels grans pecats del Joventut, que des d’un principi va
anar a remolc dels aragonesos per culpa de
la seva condescendència defensiva. McCalebb (9 punts al primer quart i 21 en total)
va ser el primer en aprofitar-se’n. I després
ho van fer Alocén (15 punts), també des de
la posició de base, i Radovic (16) i Justiz
(13) dins la pintura. En un primer moment
la Penya va poder intercanviar cistelles
i anar trempejant la situació (24-20 en el
primer quart), però el panorama va empitjorar en començar el segon parcial (34Classificació

Resultats darrera jornada
Unicaja - UCAM Múrcia
Montakit Fuenla - Morabanc And.
Herbalife GC - Movistar Est.
València Basket - Delteco GBC
Tecnyconta S. - Divina Joventut
BAXI Manresa - C. Candelas Breogán
San Pablo Burgos - Iberostar T.
Monbus Obradoiro - Kirolbet Baskonia
Barça Lassa - Real Madrid

89-82
79-85
85-79
77-62
112-66
72-63
79-68
74-81
86-69

Propera jornada (8/9 des.)
València Basket
Delteco GBC
Tecnyconta S.
Divina Joventut
Movistar Est.
Montakit Fuenla
Barça Lassa
Kirolbet Baskonia
Real Madrid

-

Morabanc Andorra
UCAM Múrcia
Monbus Obradoiro
Unicaja
San Pablo Burgos
BAXI Manresa
Iberostar Tenerife		
C. Candelas B.
Herbalife GC

		 Equip

G

P

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

9
8
8
8
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2

1
2
2
2
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8

24), amb un Saragossa que anotava un i
altre cop gairebé sense oposició.
Malgrat les males sensacions, al descans
res estava perdut (47-38), però la Penya
es va esmicolar completament després del
pas pels vestidors. Un 7-0 de sortida va
enfilar la renda fins als 16 punts (54-38)
i a partir d’aquí va començar un autèntic

calvari. El tercer quart va acabar amb 23
punts de desavantatge (81-58), però el
pitjor encara havia d’arribar, en un darrer
període per oblidar. Els aragonesos van
clavar un 16-1 de sortida (97-59) i van
acabar passejant-se davant d’una Penya
que en els minuts finals va desaparèixer
del tot.

Del 30/11 al 06/12/2018

JOVENTUT 23

Jordi Creixell - redaccio@diaridebadalona.com

Calendari exigent
per acabar l’any i encetar el 2019
Unicaja, Herbalife, Iberostar i Múrcia, rivals aquest desembre
Arrenca un mes de desembre amb quatre
partits d’exigència per al Divina Joventut. Després de l’aturada, el dissabte 8
a l’Olímpic (18h) el primer escull serà
l’Unicaja, quart classificat de l’ACB i
empatat amb el mateix balanç que Baskonia i Madrid (8-2). Els malaguenys,
ara dirigits per Luis Casimiro, estan

trencant rècords històrics en aquest inici de curs i duen 15 victòries i només
3 derrotes en 18 partits oficials entre
la lliga i l’Eurocup. Un os molt dur de
rosegar que posarà a prova una Penya
amb necessitat de recuperar sensacions.
Després els badalonins hauran de viatjar a una pista sempre complicada,

la de l’Herbalife Gran Canària. És cert
que el conjunt de Salva Maldonado no
ha començat gens bé (3-7 de balanç),
però això el fa doblement perillós. A
més, la Penya no guanya a Las Palmas
des de l’any 2009. El diumenge 23, just
abans de Nadal, serà un altre equip canari, l’Iberostar Tenerife, el que visitarà

SUPERMANAGER

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES

Dawson, al pavelló Príncipe Felipe / Penya.com

Jaime Fernández i Shermadini, dos dels pilars de l’Unicaja. / @unicajaCB

BADALONA ÉS BÀSQUET

DEVESA

Minuts contraproduents?
Després de la desfeta a Saragossa el darrer
diumenge, es va originar una discussió entre
aficionats verd-i-negres d’allò més interessant: ja a la segona part, amb el matx trencat,
i amb alguns jugadors totalment fora d’òrbita, era una bona oportunitat per donar minuts
als joves o menys habituals? Carles Duran
no ho va creure oportú: Dimitrijevic va jugar
12 minuts, Nogués va disputar tan sols 42
segons i Joel Parra no va trepitjar el parquet.
Una opinió lícita és que aquests jugadors encara no han arribat al seu nivell de maduresa/

confiança, i que per assolir-lo, cal que juguin
com més minuts millor. L’altra cara de la
moneda és no regalar minuts en partits on la
dinàmica és completament negativa. Davant
un contrincant en estat de gràcia, amb un públic del tot entregat, pot ser contraproduent
i dur psicològicament el fet d’estar a pista i
veure com els adversaris fiquen bàsquets de
tots colors mentre el teu equip està ensorrat.
La gestió de partit no és una ciència exacta,
i en aquest cas el resultat de 2+2 depèn del
criteri de l’entrenador.

iga?

T’apuntes a la ll

Jornada 10
1º PENYA TEAM
javierbdn (Badalona)
211,20
2º YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma) 208,00
3º TODO POR METERLA SM
rasoca (Barcelona)
205,00
El guanyador de la tem- ...................................................................................................................................
porada rebrà una pilota
DiarideBadalona (Badalona) 157,20
firmada pels jugadors 76ºDiarideBadalona
de la Penya!
Lliga (General)
1º LeBron
belito32 (Badalona)
1.542,80
LLIGA
2º YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma) 1.524,40
3º Mobilgirgi
boyeyo (Badalona)
1.491,80
...................................................................................................................................
34ºDiarideBadalona
DiarideBadalona (Badalona) 1.358,00

Restaurant

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

l’Olímpic, en un altre duel d’altura pel
bon moment del rival, cinquè a la lliga
(6-4). Per tancar l’any, el dia 30, els de
Carles Duran aniran a Múrcia per visitar
l’UCAM (13è amb 3-6), abans d’afrontar un 2019 que començarà fent pujada
amb dos grans cites a l’Olímpic contra el
València i el Kirolbet Baskonia.

Carretera de Badalona a Montcada km 6

Tel. 93 395 41 55

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

MENÚ FIN DE SEMANA DE OCTUBRE A MAYO

MENÚ DE NAVIDAD Y SANT ESTEVE

MENÚ ESPECIAL GRUPOS

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

PEQUEÑO APERITIVO

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

PRECIO
21,90€
+ 10% IVA

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 PIDEN UN SEGUNDO PLATO DE 1º, SUPLEMENTO 3€ PARA
MESA COMPLETA NO GRUPOS GRANDES

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

EL PRECIO INCLUYE PAN TOSTADO CON TOMATE
UNOS DÍAS ANTES TENDRAN QUE COMUNICAR LOS PLATOS ELEGIDOS

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

PRECIO
32,75€
+ 10% IVA

POSTRE
• CREMA CATALANA O MACEDONIA DE FRUTAS
• CAFÉ – LICOR
BODEGA
• VINO TINTO SELECTO (se puede repetir)
• SANGRÍA DE CAVA (se puede repetir)
• AGUA MINERAL
CERVEZAS NO INCLUIDAS
- Menús de empresa Navidad
- Calçotades desde
noviembre a principios de mayo
- Bodas
- Comuniones
- Bautizos
- Cargolades
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Cinc defenses i tres davanters

CF BADALONA

POSICIÓ 12è
7 Partits a casa G 3 E 2 P 2
Gols a casa Marcats 8 Rebuts 7
Entrenador Luis Ayllón.

POSICIÓ 9è
7 Partits a fora G 2 E 3 P 2
Gols a fora Marcats 6 Rebuts 8
Entrenador Ramon Maria Calderé.

Conca serà la propera parada del CF Badalona, després de tres jornades sense guanyar
ni marcar. Allà espera el Conquense, diumenge, a les dotze del migdia. L’equip de
Castella-La Manxa ocupa la dotzena posició,
amb un punt menys que els escapulats i una
trajectòria similar. Dissabte passat va acabar
empatant a Paterna, contra el Mestalla, tot i
que portava un avantatge de 0-2, i els seus
dos últims partits com a local els ha guanyat

(2-0 a l’Atlètic Llevant i 2-1 al Teruel). En la
seva plantilla hi ha dos jugadors que la temporada passada defensaven la samarreta del
Badalona: el porter Raúl Marqueta i el defensa Adrià Parera. I en la seva banqueta s’hi
asseu, com a entrenador ajudant de Luis Ayllón, un altre ex-escapulat: Ignacio Alfonso.
La preocupació principal de Ramon Calderé davant d’aquest partit, més encara que el
rival, és la sequera golejadora del seu equip

1

Classificació

Badalona: Morales; Albarrán, Robusté, Estellés, Moyano, Robert Simón (Iván Agudo,
64); Marc Carbó, Nana (Boniquet, 75’); Santi
Magallán (Giva, 55’); Natalio i Chacopino.
Peralada: José Suárez, Iago López, Teo,
Ferraresi, Rober, Giorgi, Álex Pachón
(Moha, 88’), Jofer, Andzouana (Yuya, 79’),
Pau Miguélez (Mario, 71’) i Kilian Duran.
Àrbitre: Alberto González (Castella-Lleó).
TG: Pau Miguélez i Santi Magallán.
Gol: 0-1, Iago López (38’).
Públic: 839 espectadors.
Propera Jornada
Conquense
Espanyol B
Ejea
Vila-real B
Barcelona B
Peralada
At. Balears
Olot
Sabadell
Ontinyent

-

Badalona
Ebro
Castelló
Teruel
València B
Lleida
At. Llevant
Alcoià
Hércules
Cornellà

		Equip

PTS

GF

GC

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

27
27
26
24
20
19
19
18
18

21
13
24
22
15
15
19
13
12

13
7
16
18
11
14
21
12
14

10. At. Llevant
11. Espanyol B

17
17

16
18

15
18

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

17
17
16
15
15
14
13
13
13

16
11
14
11
10
10
12
16
13

17
14
19
14
14
16
13
19
16

Lleida
Hércules
Vila-real B
At. Balears
Barcelona B
Cornellà
Sabadell
Olot
Badalona

Conquense
Ontinyent
Alcoià
Ebro
Teruel
Ejea
Castelló
València B
Peralada

Resultats 14a Jornada
Badalona 0
Cornellà 2
València B 2
Espanyol B 0
At. Llevant 0
Ebro 2
Teruel 1
Lleida 3
Castelló 3
Hércules 2

-

Peralada 1
At. Balears 0
Conquense 2
Olot 0
Barcelona B 0
Vila-real B 0
Ontinyent 1
Sabadell 2
Alcoià 0
Ejea 0

El gol s’ha convertit en el principal problema, després de tres partits sense veure porta
Chacopino: “En
els entrenaments
fem un bon
treball de grup.
Tard o d’hora, els
gols arribaran”

UB CONQUENSE

0
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Quasi cinc hores sense marcar

LA PRÈVIA 15a Jornada. Municipal La Fuensanta. Diumenge 2 de desembre, 12 hores.

BADALONA - PERALADA

Del 30/11 al 06/12/2018

Natalio: “Visc
del gol i em toca
fer examen de
consciència.
Potser cal
treballar més”

Foto: Eloy Molina.

en les tres últimes jornades. Per posar-hi remei, el tècnic de Vila-rodona ha provat durant la setmana amb una davantera de tres
jugadors, en detriment d’un migcampista. El
dibuix tàctic que té previst presentar al Municipal de La Fuensanta és, doncs, de cinc
defenses, dos migcampistes i tres atacants.
Amb tot, la possible baixa de Natalio, que ha
patit problemes a l’esquena, podria canviar
els plans. El que sembla segur és el retorn
de Giva a l’onze titular. Si més no, Calderé
ho va insinuar després de l’entrenament de

dimecres: “és moment de pensar que ja pot
sortir d’inici”, va dir.
Quant al Conquense, l’entrenador escapulat
va subratllar el perill del seu golejador. “Conec alguns jugadors, perquè els vaig tenir
en el Burgos. Jairo, el seu màxim golejador, ha fet nou gols, només un menys que
el màxim golejador del grup tercer. Juguen
un 4-2-3-1 i tenim estadístiques similars”,
va comentar abans de concloure que “tindrem l’oportunitat de treure’ns l’espina de
diumenge passat”.

El racó d’en Saisó
Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

Gol
El Badalona no va merèixer perdre contra
el Peralada. Per joc i per ocasions. Però
el futbol no perdona i la manca de punteria sempre acaba passant factura. A casa,
els escapulats ja s’han deixat dotze punts.
Una dada preocupant, perquè és a casa on
s’han de fer bons partits com el que vam
jugar a Sabadell. És evident que falta gol,
no descobreixo res. Crec que tenim bons
jugadors al davant, però potser caldrà
prendre una decisió en el mercat d’hivern.
Calderé no s’arronsa i diu que vol estar a
dalt. Sempre ha estat un entrenador amb
un missatge clar, però de ben segur que
està preocupat amb el rendiment d’algun

dels seus jugadors que van ser fitxats per
ser determinants amb el gol.
Una darrera reflexió: a l’afició cal buscar-la fent bons partits a casa. És molt difícil arrossegar seguidors amb tanta oferta
d’oci com hi ha ara. Per això cal fer gols i
donar espectacle. Tant de bo aquesta sequera passi aviat.
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 Magallán i Robert Simón.

Foto: Eloy Molina

Des que Alejandro Chacopino va marcar
a El Collao, el passat 4 de novembre, i va
sentenciar l’última victòria del Badalona
(0-1), l’equip de Ramon Maria Calderé no
ha tornat a veure porta. L’Ejea, el Sabadell
i el Peralada, els tres rivals que han passat
després d’aquell últim gol, que va arribar
en el minut 71 del partit contra l’Alcoià,
han acabat tots amb la porteria a zero. Per
tant, sense tenir en compte el temps afegit,
la sequera golejadora dels escapulats ja
fa 289 minuts que dura. O, cosa que és el
mateix: quatre hores i 49 minuts.
Tres setmanes, doncs, sense que s’hagi mogut la classificació del Trofeu Joan
Saisó al màxim golejador escapulat en la
lliga. Chacopino i Natalio continuen encapçalant-la, amb tres gols cadascun, els
mateixos que té el badaloní Carlos Albarrán, que és qui ha llençat els tres penals

que s’han xiulat a favor del Badalona fins
ara. La dupla atacant no amaga la seva
preocupació per la manca de gol. Tots
dos, però, asseguren que ho estan posant
tot de la seva part. “És clar que fa molts
minuts que no marquem. I que el gol és
imprescindible per guanyar i avançar en la
classificació. Cal veure on es troba l’error,
individualment i col·lectivament. En els entrenaments les coses ens surten bé, perquè
el treball del grup és bo. Així que, tard o
d’hora, els gols arribaran”, comentava Alejandro Chacopino a aquest diari. L’alacantí
assegura que es troba cómode amb Natalio
al seu costat: “Som dos jugadors molt diferents, però crec que podem arribar a congeniar molt bé. Ell fa una feina i jo un altre.
Tot plegat, pot donar un bon resultat.” Segons el 9 escapulat, la responsabilitat del
gol és, en tot cas, de l’equip: “No només

depèn dels de dalt. Finament, el gol és el
resultat d’un treball de tots”.
Pel que fa a Natalio, manifestava obertament la seva decepció després de la derrota davant el Peralada de diumenge passat.
“Treballem molt bé, però sense gols no hi
ha punts. Sóc davanter, visc del gol, i em
toca ser el primer a fer examen de consciència. Potser cal treballar més”. A la mateixa sala de premsa de l’Estadi, el seu entrenador, Ramon Maria Calderé, una estona
més tard li reclamava que aparegués: “necessitem Natalio”, deia en un moment de
la seva compareixença. El veterà davanter
valencià és dubte per al partit de diumenge
per culpa d’unes molèsties a l’esquena i en
el seu lloc entrarà, segurament, el brasiler
Giva. De fet, Calderé provarà de jugar amb
tres davanters. Amb aquesta idea, si més
no, ha treballat aquesta setmana per tractar de solucionar el principal problema del
seu Badalona. “Creem ocasions, però no
finalitzem. Si millorem aquest aspecte, la
il·lusió per estar a dalt no me la traurà ningú”, sentenciava el tècnic aquest dimecres.

426 minuts d’imbatibilitat
Si en atac el Badalona necessita millorar, el rendiment defensiu de l’equip
escapulat és, en canvi, molt bo. La
defensa de tres centrals ha estat determinant en aquest sentit, com han
reconegut els mateixos jugadors i l’entrenador. El cas és que el gol que José
Miguel Morales va encaixar diumenge
passat a l’Estadi, contra el Peralada, va
arribar després de 426 minuts d’imbatibilitat. Una xifra gens menyspreable.
Ni el Castellón, ni l’Alcoià, ni l’Ejea, ni
el Sabadell van ser capaços de batre el
capità. Queda clar que, en defensa, no
cal tocar res.

Foto: Eloy Molina
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El Seagull supera el Pardinyes (0-1)
i disputarà tres jornades amb ‘bonus’ de punts
Recta final de la primera volta amb enfrontaments d’alt voltatge
La temporada és una suma d’enfrontaments, i així ho trasllada l’entrenador de
les ‘gavines’ Jordi Ferrón jornada rere
jornada.
El Seagull és líder perquè és un equip
regular, guanyant (quasi) tots els rivals
i encara li ha d’arribar la prova de foc
autèntica per defensar la primera posició: Zaragoza. Aquest partit, però, arriba
després de superar el Pardinyes (0-1). El
conjunt blau ha aconseguit el mateix resultat que la temporada anterior, aquest
cop amb una diana de Serna al minut
16 que va permetre sumar els 3 punts i
mantenir-se en el liderat amb 28 punts.
La diana de Serna va ser fruit d’una jugada per la banda dreta d’Alba Guerrero
en què la jugadora ‘gavina’ va rematar la
centrada.
L’entrenador del Seagull, Jordi Ferrón,
va marxar satisfet amb el triomf de les
seves jugadores: “Vam treballar i jugar

molt bé, va ser un bon partit davant un
rival molt complicat”. La clau de la victòria, per Ferrón, va ser: “La solidesa
defensiva”. “El rival és un quadre molt
ordenat i ens vam trobar també amb una
molt bona portera local. Vam patir una
mica, però vam poder fer un pas endavant”.
Pel que fa als propers duels (Zaragoza
aquest diumenge, Barça B d’ací a dues
setmanes, i Collerense abans de les vacances de Nadal), el tècnic del conjunt
badaloní, assegura que: “És una lliga
complicada en què qualsevol equip et
pot plantar cara, tot i això, estem en un
bon moment i tenim molta moral i ganes
per afrontar les pròximes jornades”.
A la propera jornada el Seagull rebrà el
seu immediat perseguidor, el Zaragoza.
A més a més, el club aprofitarà la jornada de diumenge per presentar els equips
de la base (diumenge, 10h).

Foto: X. García
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El YT trenca les estadístiques negatives lluny de
Sant Roc; Lloreda i Pere Gol s’allunyen del descens
Golejada en contra de la ‘Llefi’ al seu Municipal davant el Premià (1-5)
El Young Talent per fi ha sumat el primer
triomf de la temporada lluny del seu Municipal. I a més a més ho ha aconseguit amb
remuntada i una golejada al camp d’un dels
equips que millors registres havia acumulat
al tram inicial del curs, el del Singuerlín.
Tot i que els de Can Zam II es van avançar
al marcador al minut 18, els grocs van capgirar el duel en 20 minuts, i abans d’arribar
al descans. Antonio, per partida doble, Granada i Daniel van ser els autors dels gols
badalonins. Amb aquests 3 punts, el YT
surt del descens.
Per la seva banda, la Unificació Llefià va
caure a casa versus un Premià de Mar
que va emportar-se la victòria de Badalona a la represa, amb cinc gols en 45 minuts (1-5). Els de Jordi Souto, s’allunyen
de la segona posició a 10 punts. Aquesta
jornada, el Young Talent tindrà la visita del
Turó de la Peira (dissabte, 18h) i la ‘Llefi’

es desplaçarà fins a Valldoreix (diumenge,
16:30h).

Foto: Young Talent

A Tercera Catalana, tant Pere Gol com Lloreda van tornar a agafar una alenada d’aire
i -amb els peus a terra - poden començar a
deixar de mirar cap a la part baixa de la taula i plantejar-se objectius més ambiciosos.
Els ‘verds’ van superar 4-1 el Montsant de
la Peira i els ‘vermells’ van superar el Vilassar de Mar B (2-1) per allunyar-se a vuit
punts del descens. El Pere Gol, el té a nou.
Finalment, a Quarta Catalana, el Pere Gol B
va caure a casa versus l’Argentona B (2-5),
la UE Bufalà va vèncer el Montornès en un
altre matx amb molts gols (5-3), l’At. Hospitalet va tombar el Sistrells a Can Cabanyes (0-1) i l’Àguila va tornar a perdre (0-4
davant el Collblanc), sense conèixer encara
la victòria i sense sumar cap punt en 10
partits disputats.
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El Sant Josep enllaça la segona; el Badalonès ja és
tercer; i la Minguella recupera el camí

Victòria clau del Sosmatic a Divisió d’Honor i
marató a la lliga femenina

El Joventut Femení amenaça el grup capdavanter

El primer equip del club es situa empatat entre la setena i la desena posició

Per segona jornada de forma consecutiva,
el CB Coalci Sant Josep (6-4) ha trencat
la barrera dels 90 punts per emportar-se
d’aquesta manera la sisena victòria del curs
- cinquena en sis partits - a la pista del Barberà Team Values (73-90). Francesc Pascal
i Miguel Fons van ser els dos homes de
l’equip de Sergi Vives amb millor puntuació (17p tots dos), tot i que el pivot Luis
González també va tenir la seva destacada
transcendència en el lloc amb 16 punts, 7
rebots i 21 de valoració. Aquest dissabte al
centre parroquial, els badalonins es situaran a una victòria de la tercera posició si
superen el Martinenc i el Mollet cau a la
pista del Pardinyes, líder del grup C-B de
liga EBA.
Agredolça tarda a La Plana
A Copa Catalunya, el Fruits Secs Dimonis
Badalonès (6-3) manté la dinàmica positiva
de resultats després de vèncer el BasquetPiaSabadell amb un +22 (54-76), amb David Carbonell com a MVP badaloní amb 17
punts i que deixa els de Xavi Riera tercers
a la taula, a un triomf per sota del CB Santa
Coloma (7-2). El Maristes Ademar de Lluís
García (5-4) és l’altre equip badaloní que
encara conserva el balanç de triomfs - de-

rrotes en positiu tot i la desfeta a la pista
del 100 Anys Ploms Salle Reus (83-79). Tot
i forçar la pròrroga amb un parcial de 0-6
(65-65), els del Baix Camp es van emportar el triomf al temps extra amb un 18-14 a
favor i decisiu. Finalment, el Círcol Catòlic
(4-5), qui tancava el cap de setmana amb
la presentació oficial del club (imatge inferior), no va poder celebrar la victòria davant
la seva afició i La Plana va ser testimoni de
la cinquena derrota del curs versus l’AESE
(69-81).
Un esglaó per sota, la Minguella (7-2) va
posar punt final a dues desfetes seguides i
va recuperar el sabor del triomf a Casagemes esmicolant el Pineda de Mar (75-56).
Amb aquests dos nou punts al sarró, els de
David Martin recuperen la segona posició
-empatats amb UBSA B i Claret - i podrien
recuperar la primera posició amb triomf
dels adrianencs davant el Sant Gervasi (líder), sempre que es facin els deures a la
difícil pista del Montgat.
A Segona Catalana, la Cultural va vèncer el
Malgrat (82-68), el Badalonès B el Parets
(77-65), el Círcol B l’Argentona (66-50) i
el Sant Andreu Natzaret va sucumbir a Països Catalans en benefici de Les Franqueses
(72-86). A Tercera, la Llefià és més líder (9-

Foto: CTT Badalona
Foto: M. Expósito

0) del grup 7 i el Bufalà manté la sisena
posició (6-3).
El Joventut Femení no en té prou
Qui no deixa de renéixer i fer-se més i més
gran és el Joventut Femení de Toni Madrid
(7-4). L’equip verd-i-negre ha millorat els
registres d’inici de temporada i amb quatre

triomfs seguits, després de tombar el Reus
Deportiu (84-43) en el partit més plàcid del
curs, les badalonines són quartes, a dues
victòries de la primera, segona i tercera
posició, defensades per Joviat, Balaguer i
Reus. Per la seva banda, la Minguella va
caure a la pista del Sant Cugat (77-38) i
encadena l’onzena derrota seguida del curs.

A Divisió d’Honor el primer equip del
Club Tennis Taula Badalona necessitava
urgentment una victòria per evitar entrar

en zona de descens, sobretot després de
la victòria del Torrelavega, i deixar un rival directe mig despenjat com és l’Esca-

la, que només suma victòria. Els blaus es
situen ara empatats amb Burgos, Bilbao
i Torrelavega entre la setena i la desena
posició. El partit començava torçat amb
la derrota de Pere Navarro contra el jove
Norbert Tauler, juvenil de primer any, per
un ajustat 2 a 3. Adrià Fernàndez igualava contra el tercer jugador visitant i
Martí Pèlachs semblava que avançaria als
badalonins, però amb 1-0 i 10-7 va patir una revinclada i nova poder continuar
jugant en condicions, tot i que no es va
retirar. El partit es va posar costa amunt
definitivament amb el segon punt de Tauler, aquesta vegada sobre Fernàndez, amb
parcials molt ajustats i algun cop de sort.
Navarro es va posar l’equip a l’esquena i
va sortir com una piconadora per derrotar
a l’altre juvenil del conjunt empordanès,
Iker González (3-0). Per sort pel Sosmatic
l’alineació va deparar un darrer individual

entre Pèlachs i Francesc Fontanet, que el
juvenil badaloní va ser capaç de solventar malgrat la lesió al turmell (3-1). Per
segona vegada en aquesta temporada el
partit arribava als dobles, totes dues a
casa, i la parella Navarro-Fernàndez, ja
molt consolidada, sortia amb la confiança
necessària per emportar-se la victòria.
Els blaus van sortir endollats i no van fallar, només es van veure sorpresos en el
segon onze amb el canvi de convinacions
de servidors i restadors, que van saber
rectificar en el quart joc.
Per la seva part, les noies del Tariq Badalona van tenir una bona jornada a Primera Divisió amb quatre trobades, que van
saber gestionar per endur-se les dues
victòries plausibles i plantar cara a dos
dels equips més dura de la categoria. 4-3
al Vilablareix i 6-0 al Valls del Nord d’Andorra.

Bronze per als sub-15 dels Dracs, final four
per als sub-11 i victòria a domicili del júnior
Els joves derroten als Argentona Bocs per un definitiu 7-27

Foto oficial del Bàsquet Círcol Catòlic de Badalona temporada 2018 -2019 / Imatge: Club

El passat dissabte l’equip júnior dels
Badalona Dracs es van desplaçar fins a
la localitat d’Argentona per a disputar
la segona jornada de la Lliga Catalana,
després de debutar amb un clar triomf
davant els Pagesos (47-0) en la jornada
inaugural. Els de Xavi Gonzalo van tornar a demostrar que aquest any poden fer
alguna cosa gran, aconseguint un triomf
molt treballat davant un rival que sempre
és difícil de batre, i a més a domicili. Malgrat que els Bocs es van avançar en el
marcador després d’un gran touchdown
de Jairo Lasheras que posava el 7-6 al
final del primer quart. Els badalonins van
aconseguir situar-se per davant abans del
descans, després d’una anotació d’Aitor
Escoda, més l’extra point de Lucas Masero, que suposava el 6-13. En la segona
meitat, els de Gonzalo, no van fer altra
cosa que certificar la seva superioritat i
certificar el seu segon triomf de la temporada amb dues noves anotacions. La
primera, en el tercer quart, de Masero i

Foto: Dracs

la segona, ja en el darrer parcial, de nou
de Lasheras. Masero anotava també els
dos xuts a pals, situant el definitiu 7-27.

D’altra banda, diumenge a Montigalà es
va celebrar la tercera jornada de la Copa
Catalana Futbol Flag Sub-11 i la Final a 6

de la CCFF Sub-15. En la categoria Sub11 els dos equips dels Dracs van aconseguir vèncer a les seves dues respectives
trobades, aconseguint així la classificació
per la Final Four que es disputarà el 15
de desembre. Els Dracs Plata van acabar
primer de la fase regular i invicte sumant
cinc victòries i un empat, després de derrotar a Lynx Red (25-12) i a Lynx Blue
(31-18), mentre que els Dracs Negre van
aconseguir vèncer a Lynx Blue (19-7) i a
Lynx Red (25-13), acabant en la tercera
posició. En la Final Four, els Plata s’enfrontaran als ASB, Lynx Red, mentre que
els Negre i els Terrasa Reds disputaran
l’altra en cerca d’una plaça a la gran final.
Per últim en la Final a 6 de Sub-15, els
badalonins van aconseguir una meritòria
tercera plaça final. Els d’Albert Pascual
van quedar enquadrats en la part del quadre en la què s’enfrontava als Argentona
Bocs i Bigues Scorpions, mentre que per
una altra banda eren Vinarós Ironmans,
ASB Lynx i Granollers Fenix.
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TOT PER A LA CONSTRUCCIÓ
I LA REFORMA DE LA LLAR

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
Segueixes una mica enigmàtic amb el trànsit de Mart
pel sector de la casa XII. És possible que estiguis preparant alguna cosa que sortirà a la llum d’aquí a unes
setmanes.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
El manteniment, en general, ocupa part del teu temps.
Posar-te al dia és quelcom necessari per poder avançar.
T’enfoques en els recursos per saber amb què pots
comptar.

Bessons (21/5 al 21/6)
Tu, com tothom, tens les teves emocions i necessites
expressar-les. Si vius tensió en diferents àmbits, com
la professió o la parella, optaràs per mostrar-te més
proper.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Sol, Mercuri i Júpiter, són presents al sector laboral i
de la salut. Com ja et vaig anunciar, un àmbit en expansió. Cuida la salut per poder assolir els reptes que
tens.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Amb Júpiter, transitant per la casa V, sents una injecció
d’energia, que es farà necessària per dur endavant el que
et proposis. No et quedis en les idees, passa a l’acció.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Et fas enrere i si tenies pensat tirar endavant un projecte
important, quedes a l’espera de trobar el moment adequat. Reps notícies d’algú que es troba en la distància.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Sol, Júpiter i Mercuri passegen per la casa II. Qüestions
econòmiques, vertebren les teves preocupacions. Però
no esperis miracles, si necessites diners, t’has de moure.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Felicitats als nadius del signe. El Sol entra a Sagitari
i ho fa amb bona companyia planetària. Tens el torn
de la paraula. Renoves energies i comences activitats
noves.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Sembla que toca esperar. Qüestions laborals que voldries que comencessin a moure’s, porten un altre ritme. No desesperis, de moment posa energia en altres
assumptes.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Són els altres, els qui ara et donaran pautes per treure el
millor de tu. Però per aprofitar l’experiència a favorteu,
has d’escoltar i veure el millor de cada persona.
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Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Ara que ja ho veus més clar, Mart t’empenta a moure’t
per aconseguir alguns objectius bàsics per a la supervivència, relacionats amb l’hàbitat i qüestions professionals.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Sents que ja prens el control de certs objectius i que
pots començar a moure fitxa. En aquests dies pots
iniciar noves amistats, que resultaran duradores en el
temps.

PISTA DE GEL

C. dels Arbres, 45
(Pl. La Plana)
De l’1 de desembre al 6 de gener
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MAGATZEM I EXPOSICIÓ A ARGENTONA:

MAGATZEM I EXPOSICIÓ A MATARÓ:

C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA (Ctra. del Cross a
Argentona, costat ITV, sense problemes d’aparcament)

Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1, MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARI COMERCIAL:

HORARI COMERCIAL:

De dilluns a divendres: 7:30 a 13:30h i 15:00 a 20:00h
Dissabte: 8:00h a 13:30h i de 16:00 a 20:00h

De dilluns a divendres: 7:30 a 13:30h i 14:30 a 20:00h
Dissabte: 8:00h a 13:30h
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