Núm. 669 - 13/09 al 19/09/2019

Absolts
els regidors
badalonins
La justícia dóna la raó a l’equip de
l’exalcaldessa i argumenta que els
regidors van complir el mandat judicial

Exemplar gratuït

Mor un
motorista de
47 anys a la
carretera de
Canyet
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Absolts els regidors badalonins
per treballar el 12O
Van estar acusats d’un delicte de desobediència
Jose Téllez, Francesc Duran,
Laia Sabater, Fàtima Taleb, Oriol
Lladó i Agnès Rotger han estat
finalment absolts del delicte de
desobediència per haver treballat i obert les dependències municipals el 12 d’octubre de 2016.
Els sis regidors i regidores de
l’anterior mandat d’ERC i Guanyem Badalona han sabut avui
la notícia després de 3 anys de
bloqueig judicial on s’enfrontaven a una pena de 15 mesos
d’inhabilitació i 4.200 euros de
multa.

La justícia ha donat la raó a
l’equip de l’exalcaldessa Dolors
Sabater i argumenta que els regidors badalonins van complir el
mandat judicial, ja que aquests
van manar un correu electrònic
als treballadors informant que
l’edifici del Viver no obriria les
portes el 12 d’octubre. Així va
ser, ja que van atendre la ciutadania a l’exterior en condició
de càrrecs electes i, segons la
magistrada, “no es va fer cap actuació administrativa dins de les
dependències municipals”.

Anul·lada la celebració
de la Diada a la Plana
La Comissió Onze de Setembre, l’encarregada

El mal temporal que pateix Badalona durant aquests dies ha
obligat a suspendre la celebració
de l’acte institucional de l’11 de
setembre, Diada Nacional de Catalunya, a la plaça de la Plana.
Només un dia abans de la data
assenyalada, la Comissió Onze de
Setembre de Badalona, l’encarregada dels actes, també anunciava
que es canviaria la localització del
tradicional sopar popular, que va
començar a les 20.30h, amb un
preu de 8 euros. Aquest, en comptes de celebrar-se a la Plaça dels
Països Catalans, es va fer a la nau
3 de l’Escorxador. A més, a Tiana i
Montgat també van haver-hi canvis.
Tot i això, algunes entitats i regidors i regidores de l’Ajuntament

han pogut fer l’ofrena floral davant
el monòlit commemoratiu de la
plaça de la Plana, que s’ha mantingut habilitat.
Finalment, la tradicional Diada
castellera ha agafat el protagonisme, amb els Castellers de Badalona, els Xicots de Vilafranca i
els Carallots de Sant Vicenç dels
Horts.
Per altra banda, el diputat alemany
de Die Linke, Andrej Hunko, ha
estat el convidat d’enguany, ja que
es trobava de visita a Barcelona
per participar de les diferents celebracions de la Diada.
Comissió Onze de Setembre
Aquesta comissió, que està integrada per una trentena d’entitats,
tant culturals, socials com polí-

tiques, va néixer amb la voluntat
de celebrar la Diada de forma
unitària i social, “més enllà dels
actes folklòrics i festius, i com a
reivindicació dels drets socials i
nacionals”.
En el manifest d’enguany, la comissió unitària ha volgut lligar les
flamants reivindicacions feministes i ecologistes a les aspiracions
de democràcia i alliberament nacional de Catalunya. Aquest també guarda un apartat per parlar de
política local i envia un missatge
a l’alcalde actual del PSC, a qui
reclamen que “abandoni la seva
postura de partit i trobi reclamacions de consens entre les forces
democràtiques del Ple municipal,
tal com han fet altres alcaldes que
no són independentistes”.

Àlex Pastor es reuneix
amb la FAVB per
tractar la inseguretat
El passat dimarts, l’alcalde de Badalona, Àlex Pastor, es va reunir
amb la Federació d’Associacions
de Veïns i tots els seus presidents
per tractar la seguretat als diferents barris de Badalona.
A la reunió es va parlar de les mesures que s’havien pres fins ara
referents a aquesta matèria, com la
incorporació de 14 nous agents o
la inversió de 1,4 milions d’euros
en millores. L’alcalde va afirmar,
a més, que havia convocat una
Junta Local de Seguretat amb el
conseller Buch pel dia 30 de setembre.
“Sempre disposats a escoltar i

dialogar”, va transmetre Pastor a
través del seu compte de Twitter,
insistint en què el seu treball era
també buscar solucions juntament
amb les entitats i grups polítics de
la ciutat.
Manifestacions als carrers de
la Salut
Al mateix temps, més d’un centenar de veïns del barri de la Salut van sortir a manifestar-se per
reclamar més seguretat. Convocats per la plataforma “Amb tu”,
aquests asseguraven que havien
crescut amb violència i demanaven solucions urgents.
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‘Somos Osos Solidarios’ dóna suport
a la lluita contra el càncer infantil
Cartoon Network, Famosa i Alcampo estan
sumant forces aquests dies i han posat en
marxa el projecte “Somos Osos Solidarios”
per recaptar diners que aniran destinats a
CRIS Contra el Càncer, una organització
sense ànims de lucre que fomenta i financia projectes d’investigació pel tractament i
cura del càncer infantil.
En les botigues d’Alcampo es podran trobar
uns peluixos, Panda, Polar i Pardo, els protagonistes de la sèrie Somos Osos, creats
per FAMOSA que es podran adquirir al
preu de 5 euros cadascun. L’import recaptat (1,10€ per cada ós venut) s’utilitzarà per
col·laborar en la financiació dels projectes
de la Unitat CRIS d’Investigació i Teràpies
en Càncer Infantil en l’Hospital Universitari
La Pau.

Aquesta acció es converteix en una tornada
al cole solidària que es troba funcionant a
ple rendiment.
“Somos Osos”
Pardo, Panda i Polar són tres germans que
intenten encaixar i fer amics al món dels
humans. Són aficionats als selfies, estan
obsessionats per trobar la fama a internet i
tenen una gran conciència ambiental.
Marta Cardona, directora de CRIS Contra
el Cáncer, ha donat les gràcies a Alcampo,
Famosa i Cartoon Network per la labor que
estan portant a terme, juntament amb el
desenvolupament de teràpies experimentals d’aquesta Unitat on treballen metges,
investigadors, infermers, genetistes i immunòlegs.

Avança la instal·lació de
mòduls provisionals als camps
de Pomar, Lloreda i Pere Gol

BREUS

L’HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL REGISTRA UN AUGMENT
D’AGRESSIONS SEXUALS
El centre hospitalari va declarar, de la
mà del Dr. Sergio Martínez Roman, director clínic de ginecologia i obstetrícia
de la gerència Metropolitana Nord de
l’ICS , que les agressions sexuals ateses havien augmentat i que, a més, les

víctimes eres cada vegada més joves.
Les dades no s’han pogut fer públiques,
però, des del centre es demana millorar la prevenció, tot i que Can Ruti ja
compta amb un protocol d’actuació per
aquests casos.

EL MAL TEMPS PROVOCA DIVERSES INCIDÈNCIES A LA CIUTAT
Arbres caiguts, tendalls afectats o persianes a punt de caure han estat algunes de les
incidències que els Bombers van registrar
a Badalona la nit del dimarts, 10 de setembre. Algunes ratxes de vent han superat a
Badalona els 80km/h i la plaça del Sol o la
Riera Matamoros han estat els pitjors afectats, així com també la Rambla Sant Joan,
però, en general, tota Badalona ha estat en
alerta durant aquesta complicada nit.

NOU VEHICLES CREMATS EL PASSAT DIUMENGE

Amb l’objectiu de pal·liar el tancament dels vestidors on es va detectar la
presència de legionel·la, l’Ajuntament de
Badalona va començar el darrer cap de
setmana a instal·lar uns mòduls provisionals de dutxes.
Tot i això, aquests dies la pluja està enderrerint els treballs i no hi ha una data
fixa que pugui indicar fins quan estaran
instal·lats aquests mòduls provisionals.

Ple de juliol
Va ser al ple del 30 de juliol quan es va proposar destinar 400 mil euros del 8 milions
destinats a habitatge per tractar el problema
de la legionel·la a aquestes instal·lacions
esportives. Diners que s’agafarien d’aquest
pressupost per recuperar-los més tard.
La proposta va ser rebutjada llavors, però en
el proper ple, que tindrà lloc el dimarts 24
de septembre, es tornarà a proposar.

La Guàrdia Urbana de Badalona ha detingut tres persones per la crema de 9
vehicles al carrer Jumilla, al barri de
Sant Roc. Els vehicles van patir danys
de diversa consideració la matinada del

diumenge, quan els agents van localitzar els homes a prop de l’incendi amb
estris presumiblement utilitzats per
cometre els fets, segons ha informat la
Guàrdia Urbana.

UNA BARALLA ACABA AMB UN APUNYALAMENT AL BARRI DE LA SALUT
La nit del dilluns, entre els carrers Floridablanca i Doctor Bassols al barri de
la Salut, una baralla entre dos joves va
acabar amb l’apunyalament d’un d’ells,

que va ser traslladat a l’Hospital Germans
Trias i Pujol, segons han confirmat fonts
policials. La Guàrdia Urbana va detenir el
presumpte autor dels fets.
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Continuen els treballs de millora del CCAC
Part dels animals han estat reallotjats a un centre de Vilassar de Dalt
El passat 12 de juliol es va informar de l’inici
d’uns treballs d’arranjament i millora al Centre
Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia
del Barcelonès (CCAAC), equipament de titularitat comarcal situat al camí dels Xiprers de
Badalona. Les obres iniciades a finals de juliol
tenen una durada prevista de tres mesos i mig.
Mentre es porten a terme aquestes obres, la
direcció d’obra de conformitat amb els tècnics
comarcals i la Fundació DAINA, encarregada
de la gestió del CCAAC, han acordat ampliar
el termini de reallotjament dels gossos del
CCAAC a una residència fins a la primera quinzena d’octubre, amb la finalitat de reduir l’estrès
que els treballs poden generar als animals.
Actuacions
Durant les primeres setmanes de treball s’ha
procedit a enderrocar les soleres de formigó

dels patis, a l’excavació de terres que ha de permetre corregir els problemes d’assentament, i
a la retirada de les antigues canalitzacions de
serveis que han de ser renovades totalment.
Actualment s’està treballant en la formació de
canals per a la nova instal·lació elèctrica,la
xarxa d’abastament d’aigua, la xarxa soterrada
de clavegueram i la instal·lació informàtica; així
com en la nova llosa de formigó armat.
A finals de mes s’espera iniciar la col·locació de
les noves tanques i reixes de malla electrosoldada, que han de canviar l’antiga configuració
dels patis, permetent substituir el model de
confinament per un de patis permanent.
Amb els canvis, també s’ha sumat, des d’ahir,
12 de setembre, la necessitat de demanar cita
prèvia de dilluns a divendres per a qualsevol
visita al centre.

Aquesta tindrà lloc el diumenge 6 d’octubre

COMPRA-VENDA OR I PLATA

Tasació gratuïta sense compromís
T’oferim el millor preu

(costos de matrícula, material escolar, llibres de text, AMPA, excursions escolars...).
A través de les 4 edicions anteriors de “la
Huella Solidaria”, i gràcies a la participació
de totes les persones que any rere any s’hi
sumen, ja s’han recaptat més de 12.000€
destinats a la infància i la joventut en risc.
Per inscriure’s, cal fer un donatiu de 7 euros
de manera online o en efectiu a les oficines
de Creu Roja Barcelonès Nord (Av. Alfons
XIII, 349) de 8h hores a 14:00h i de 15h a
17h de dilluns a dijous, i de 8 a 15 hores
els divendres.
S’oferiran avituallaments pels caminants,
samarreta commemorativa i d’altres regals,
tots ells obsequis cedits solidàriament pels
col·laboradors i sponsors de l’esdeveniment.
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Òscar Camps i Carola Reckete
reben la medalla
d’honor del Parlament

que “continuarem allà, els hi agradi o no. Continuarem lluitant allà
on ens volen, allà on les vides
s’enfonsen sense cap sentit”.
El president del Govern, Quim Torra, així com també representants
dels grups parlamentaris i una
trentena de voluntaris de l’organit-

zació humanitària badalonina estaven presents durant la cerimònia.
El futbolista Pep Guardiola va ser
l’encarregat de pronunciar un discurs en el que va criticar el bloqueig que patien tots dos vaixells i
va encoratjar als voluntaris: “sortiu
i rescateu”.
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Un accident de trànsit
provoca la mort d’un
motorista de 47 anys
Ahir per la tarda, la Guàrdia Urbana de Badalona va confirmar la
mort, en un accident de trànsit, del
conductor d’una motocicleta a la
carretera de Canyet, cruïlla amb el
carrer Lloret de Mar.
Els serveis d’urgències van rebre
l’avís a les 7 del matí i es van activar 4 patrulles de Guàrdia Urbana,
2 ambulàncies del SEM i 2 dotacions de bombers.

En un auditori ple de gent, el president del Parlament, Roger Torrent,
va fer entrega, el passat dimarts,
de la Medalla d’Honor en categoria
Or al fundador d’Open Arms, Òscar Camps, i a la capitana del Sea
Watch, Carola Rackete.
Durant l’acte, Camps va afirmar

Obertes les inscripcions per
la 5a edició de la “Huella Solidaria”
Tothom qui vulgui ja pot inscriure’s per a la
5a edició de la “Huella Solidaria”, la caminada popular de Badalona que se celebrarà
el diumenge 6 d’octubre.
Ja fa 5 anys que el grup de senderisme a
Facebook “Grupo de caminatas de montaña, senderismo y travesías”, en col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona, va posar
en marxa aquest projecte. L’objectiu de la
“Huella Solidaria”, apart de gaudir del senderisme pel Parc Serralada La Marina, és
recaptar diners pels programes d’atenció a
la infància vulnerable de Creu Roja.
En concret, amb els diners recaptats, es
donarà suport a aquestes famílies per a la
cobertura de necessitats bàsiques vinculades al retorn a l’escola d’ infants i joves que
estan cursant educació primària o l’ESO

Del 13/09 al 19/09/2019

L’altre conductor implicat, que
conduïa un turisme, va ser detingut i va donar positiu en el test
indiciari de drogues. També es va
veure implicat un autobús amb 6
passatgers que han resultat il·lesos.
La víctima, veí de Sant Boi de
Llobregat, és la 3a víctima mortal
d’enguany en accidents de trànsit
al nucli urbà.
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Arriba una
L’aparcament del Viver acull una
exposició sobre el quetx Ciutat Badalona nova edició del
Aquesta està realitzada per la Penya Fotogràfica Badalona
Avui divendres, 13 de setembre, s’inaugura la mostra sobre el quetx Ciutat Badalona amb una conferència sobre la vessant
solidària d’aquesta a les 19h, a la sala de
premsa del Viver i a les 20h, amb el primer
recorregut oficial.

L’Associació d’Amics del Quetx Ciutat Badalona i l’Agrupació Penya Fotogràfica de
Badalona han col·laborat en la producció
d’una exposició que es podrà veure a l’aparcament del Viver des de demà, 13 de setembre fins el dijous 31 d’octubre, en l’horari de

servei de l’estacionament.
La iniciativa es vincula amb l’aniversari
dels 90 anys del bastiment del quetx Ciutat Badalona, concebuda des de Marina de
Badalona, empresa pública que gestiona el
Port i que és propietària del vaixell des del
2006, com una oportunitat per implementar
diferents projectes de difusió, acostament,
promoció i pedagogia dels valors de la navegació tradicional a sectors als que d’entrada aquest acostament es nega perquè es
percep llunyà i elitista.
Els actes de l’aniversari volien tenir també
una vessant solidària que s’ha lligat amb
el Repte Metàstasi de l’IRB Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona) per
sumar persones i institucions en la recerca
contra la metàstasi, a partir d’iniciatives i
propostes que n’aportin recursos, tot patrocinant amb un donatiu mínim de 50€ la
fotografia que més agradi de l’exposició.
Es tracta de triar una de les fotografies, fer
l’aportació i obtenir una còpia de la imatge
triada. La totalitat de la recaptació es lliurarà
al IRB en suport d’aquest repte.

Skate Love a
Badalona

Aquest cap de setmana, en concret demà,
dissabte 14, la Platja dels Pescadors de Badalona acollirà una part de la quarta edició
del Skate Love Barcelona.
Al passeig marítim de la Platja dels Pescadors se celebrarà una jornada per a tots
aquells i aquelles amants de la música, el
ball i el patinatge en un entorn social i multicultural. Tant experts com novells i gent de
tot el món acudiran a aquest esdeveniment
roller que pretendrà atraure, també, grans
talents internacionals. Dissabte, per tant,
l’esdeveniment comptarà amb DJ’s, foodtrucks, un petit mercat, art, un àrea d’skate,
una altra de ball, etc. Tot això, emmarcat en
una festa a la platja, davant del mar, que
amenitzarà l’ambient i la jornada sencera.
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75è Aplec de la Sardana
L’entitat Badalona Sardanista ultima els detalls
El proper cap de setmana de setembre, els dies 14 i 15, se celebrarà a
Badalona el 75è Aplec de la Sardana
amb una doble ballada i balls vuitcentistes.
El dissabte 14, l’espectacle començarà a les 21 h a la plaça de la
Vila a càrrec de les cobles Jovenívola de Sabadell i Marinada.
El diumenge 15, durant tot el dia es
podran veure al parc de Can Solei
les cobles Marinada, Ciutat de Girona i Principal de Llobregat.
A més, com cada any, hi haurà un
concurs de colles improvisades. En
el recinte de l’Aplec es podrà disposar d’entrepans i begudes, així com
de taules i cadires. En cas de pluja,
tant dissabte com diumenge, els actes es faran a la Pista de patinatge
del Centre Parroquial Sant Josep.

El fotògraf Toni Moreno retrata 64 poetes d’ara
a “L’atzar és breu”
L’exposició és al carrer Enric Borràs
Des del 5 de setembre i fins el 16
d’octubre, es podrà gaudir de l’exposició “L’atzar és breu”, del fotògraf
Toni Moreno, que ha retratat 64 poetes d’ara.
Diu l’artista que l’execució d’aquests
retrats «ha mantingut la màgia pròpia d’aquelles fotografies que, com
un regal, t’apareixen davant de les
retines i que són la conjunció d’un
moment en què la disposició de
llums i ombres és irrepetible, on el
trencadís, la taca o la pintura de la
paret són efímers».

Un vers de cada poeta -en aquest
cas escollit pel fotògraf- acaba
potenciant emocionalment, subtilment, la força de cada retrat. De
la mateixa manera l’espai quotidià, triat pel mateix poeta, junt
amb la seva mirada o els colors
de la seva roba, formen part d’un
paisatge en constant moviment
on, l’atzar, es qui acaba decidint
l’escenografia de cada retrat.
L’exposició es troba al carrer Enric Borràs i es pot visitar des de
les 10 del matí.
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La Penya frega el triomf contra el Barça i deixa
bones sensacions en l’estrena del curs a l’Olímpic

L’Andorra i el Bilbao, pròxims rivals
per completar la pretemporada

Simon Birgander reapareix després de més de 8 mesos de baixa per la lesió al genoll

Conor Morgan torna a Badalona després de disputar el Mundial

Amb un gran tercer quart
el Joventut va arribar a
manar de 9 punts (6758), però en els minuts
finals li va faltar encert
(85-87)

Birgander agraeix el suport de l’afició. / David Grau - CJB

Un bàsquet de Kyle Kuric, a només 3,6 segons del final, va sentenciar la semifinal de
la Lliga Catalana entre la Penya i el Barça
(85-87). Els verd-i-negres, en l’estrena a
casa, van deixar un bon regust i van plantar
cara al totpoderós conjunt blaugrana, que
aquest estiu ha llançat la casa per la finestra
en fitxatges, però en els minuts finals els va
faltar clarividència i encert per poder tombar
l’equip d’Svetislav Pesic.
Els de Carles Duran, després d’un fabulós
tercer quart on van arribar a manar de 9
punts (67-58), dominaven per 80-73 a poc
més de 5 minuts pel final del partit, però
es van encallar en els moments decisius i
tampoc van encertar en la darrera posessió, quan van tenir l’oportunitat de forçar
la pròrroga o guanyar el matx. Els verd-inegres no van arribar ni a llançar i el Barça
va poder assegurar la classificació per a la
gran final, on es va trobar el Morabanc Andorra, que va vèncer el BAXI Manresa (6764) en l’altra semifinal.
Prepelic, amb 19 punts, va ser el màxim

encistellador dels verd-i-negres, que van
competir els 40 minuts sense abaixar mai
els braços amb molts jugadors sumant en
positiu, mentre que per part dels blaugrana
Kuric en va anotar 18. En els minuts finals
també va ser clau per al Barça la bona feina
interior de Brandon Davies (9 punts) i Mirotic (16).
A la Penya, a banda de les bones sensacions
que va transmetre l’equip, l’altra gran notícia
del matx va ser la reaparició del pivot Simon
Birgander, que va jugar els primers minuts
després de més de 8 mesos de baixa per
culpa de la lesió que va patir al genoll.
El Barça, campió contra l’Andorra
Els blaugrana es van acabar emportant el
títol a l’imposar-se al Morabanc Andorra en
la final, en un altre duel que es va decidir
en els darrers segons (92-93). Brandon Davies va ser l’autor de la cistella del triomf
del Barça, que suma el 22è títol de la Lliga
Catalana. Els blaugrana també van ser campions de la Lliga Catalana Infantil, dispu-

tada també a l’Olímpic, en imposar-se a la
Penya en la final (83-57). En semifinals els

Kuric, amb un bàsquet a
3,6 segons del final, va
deixar sense premi el bon
partit dels verd-i-negres,
liderats per Prepelic (19
punts)
infantils del Joventut havien tombat l’Andorra per 122-46.

HOMENATGE A DOS HISTÒRICS DEL CLUB
VERD-I-NEGRE I A LA BADALONINA ANNA CRUZ
La jornada de les semifinals de la
Lliga Catalana va servir també per
retre homenatge a dos històrics de la
Penya, Jaume Bassó i Jacint Duñó,
que van rebre una placa commemo-

rativa i van ser ovacionats per l’Olímpic. La badalonina Anna Cruz també
va ser homenatjada per l’or assolit
amb la selecció espanyola al darrer
Europeu.

La Penya continuarà la pretemporada
aquest diumenge a Andorra, on s’enfrontarà al Morabanc a Escaldes-Engordany
(19h). La Penya afronta aquest matx amb
un balanç d’1-3 en aquesta fase de preparació, però amb sensacions positives
després de guanyar el BAXI Manresa a Sant
Julià de Vilatorta (91-96) i de plantar cara
al Barça a l’Olímpic. Els andorrans, pel seu
cantó, tenen un balanç positiu de 3-1 a la
pretemporada, després de patir la primera
ensopegada a la final de la Lliga Catalana
contra el Barça (92-93). El conjunt verd-inegre es trobarà a Andorra amb molts vells
coneguts, ja que el Morabanc s’ha reforçat
enguany amb els fitxatges de Nacho Llovet i
Clevin Hannah. A més, un altre exverd-i-negre, David Jelinek, continua un any més
al conjunt andorrà. D’altra banda, Conor
Morgan ja ha tornat a Badalona per reincorporar-se a la pretemporada verd-i-negra
després de jugar el Mundial amb el Canadà.
El Joventut clourà la fase de preparació
enfrontant-se al Bilbao a la localitat d’Olite
(Navarra), el dimecres dia 18. Amb aquest
partit contra els bascos els badalonins donaran per tancat el capítol d’amistosos i ja

Nikos Zisis. / David Grau - CJB

escalfaran motors per al debut a l’ACB, el
divendres 27 de setembre a l’Olímpic davant
del Madrid.

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

Nou èxit verd-i-negre: Ricky, Rudy i Ribas
Aquests dies els aficionats del bàsquet parlen sobretot del Mundial de la
Xina i del paper que està fent la selecció espanyola. Bona part de l’èxit
és sobretot pel paper que està fent un
Ricky Rubio espectacular. Però al seu
costat en el perímetre hem vist alguns
minuts en què han compartit pista el
base d’El Masnou, Rudy Fernández i
Pau Ribas. Aquells jugadors que en

l’etapa d’Aíto a la banqueta va ser definit per la triple R (Ricky, Rudy i Ribas)
s’han fet grans, han madurat i ja no
només són la sensació sinó que són
la columna vertebral d’una generació
que està marcant una era en el bàsquet mundial. Felicitar un dia més el
bressol del bàsquet per coses com
aquestes que donen credibilitat a la
formació i al planter.

El Prat tomba el
Barça i jugarà
les semifinals de
la Lliga Catalana
El Prat serà un dels protagonistes de la
Final a Quatre de la Lliga Catalana LEB,
que tindrà lloc aquest cap de setmana
al pavelló Barris Nord de Lleida. Els de
Dani Miret, vigents campions d’aquesta
competició, han dominat amb autoritat
el seu grup en la fase prèvia i van certificar la classificació tombant el Barça
B de Diego Ocampo al pavelló Joan
Busquets (70-59). Arnau Parrado, amb
19 punts, va ser el màxim encistellador
dels Potablava, que en semifinals s’enfrontaran al CB L’Hospitalet (dissabte
a les 18h). Un altre dels equips que ja
està classificat és el Bàsquet Girona. La
gran final es jugarà el diumenge a les 7
de la tarda.
D’altra banda, també està en marxa la
Lliga Catalana EBA, amb la presència
de l’altre vinculat de la Penya, el Badalonès. En la primera jornada els badalonins, enquadrats en el grup 4, van caure
amb l’Arenys (72-64).

OFRENA FLORAL PER LA DIADA
Com cada 11 de setembre, el Joventut va fer la tradicional ofrena floral
al monument de Rafael Casanova de
Barcelona i al monòlit als caiguts de
la Plana. La delegació verd-i-negra
va estar encapçalada pel vicepresi-

dent Jordi Mach, per l’absència per
prescripció mèdica del president
Juanan Morales. També hi van ser
l’entrenador Carles Duran, el director
tècnic Jordi Martí i el capità Albert
Ventura.
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Estrena amb ensopegada
per la mínima a Oviedo (2-1)

LA PRÈVIA 4a Jornada. Municipal de Cornellà Diumenge, 15 de setembre. 20.00 hores

Urgències en la jornada 4

Dissabte a les 13.00h debut a l’Estadi davant el Friol

UD CORNELLÀ

FC BADALONA

POSICIÓ 15è
1 Partit a casa G 0 E 1 P 0
Gols a casa Marcats 1 Rebuts 1
Entrenador Guillermo Fdez Romo.

POSICIÓ 20è
1 Partits a fora G 0 E 0 P 1
Gols a fora Marcats 0 Rebuts 2
Entrenador Juanma Pons.
Foto: Eloy Molina.

El pitjor inici de lliga del CF Badalona en les
setze temporades que fa que juga a segona
B obliga l’equip escapulat a puntuar, tant si
com no, aquest diumenge, en el partit que
es jugarà a partir de les 20 hores i tancarà
la quarta jornada del campionat de lliga, al
Municipal de Cornellà. Tres partits, zero
punts sumats, cinc gols encaixats i zero
gols a favor, és el balanç de les tres primeres jornades, un cop de puny directe a la
cara del projecte de Juanma Pons. “Tot ens
surt malament. En un moment com aquest,
hem de fer les coses millor que mai perquè
ens vagin bé”, lamentava diumenge passat
el tècnic madrileny, a la sala de premsa de

l’Estadi, després de caure davant l’Ebro com
a conseqüència d’un ingenu penal, comés
per Pelón a deu minuts del final. “Treballem
durant la setmana per fer gols, però som
incapaços de ficar la pilota entre els tres
pals”, deia també el tècnic del Badalona.
“Esperem que la dinàmica canviï al camp
del Cornellà”, hi afegia.
No és només la manca d’encert en la rematada el que està condemnant el Badalona,
també hi ha errades al darrera que s’estan
pagant. La fortalesa defensiva que ha sostingut l’equip en les darreres temporades
no s’ha vist encara, ni contra el Barça B,
ni contra l’Andorra, ni contra l’Ebro. Cal-

directiva i del futbol formatiu del club escapulat va realitzar la clàssica ofrena floral a la
Plaça de la Plana.

1

Badalona: Morales; Toledo, Pelón, Moyano,
Valentín; Robert Simón, Marc Carbó, Toni Jou,
Hugo Esteban (Cris Montes, 59‘); Máyor (Pallarés, 70‘) i Chema Moreno.
Ebro: Salva; Barreda, Paco Aguza, Espín, Dani
Palomares; Lolo Garrido, Víctor; Fran García, Jesús, Juanpa Barros (Carrasco, 75‘); Emaná (De
Mesa, 57‘).
Gols: 0-1 (80‘) Jesús Rubio (p).
Àrbitre: Tarrega Lajara (valencià). Targetes grogues a Toledo, Pelón i Fran García
Públic: 653 espectadors a l’Estadi
Propera Jornada

Foto: Eloy Molina.

la seva afició.
Com no podria ser d’una altra manera, el
missatge que s’envia des del vestidor escapulat és el mateix que s’enviava la setmana
passada: “Estem fotuts”, “hem tocat fons”,
“toca reaccionar al més aviat”, “no hi ha excuses”, són frases que podrien pronunciar
els 22 jugadors de la plantilla i el cos tècnic.
Diumenge, a última hora, els tocarà parlar
damunt el rectangle de joc, en un partit que
xiularà l’àrbitre de Las Palmas Raúl González Francés.

Classificació

BADALONA - EBRO

0

El Badalona,
present a la Diada
Com cada any, el CF Badalona va participar
en els actes de la Diada de l’Onze de Setembre a la ciutat. Una representació de la junta

drà millorar considerablement en aquest
aspecte a Cornellà per tal que Morales no
torni a recollir la pilota de dins la porteria,
com ja ha fet en cinc ocasions. Els del Baix
Llobregat tampoc no han començat massa
bé: encara no coneixen la victòria i tenen
dos punts després de dos empats, a casa
contra l’Olot i al camp de l’Espanyol B, i una
derrota, en la primera jornada contra La Nucía. En tot cas, aquesta circumstància els fa
encara més perillosos, perquè sortiran amb
ganes d’aconseguir el primer triomf davant

Cornellà
València B
Llagostera
Barcelona B
Ebro
Andorra
Lleida
Oriola
Castelló
Hércules

-

Badalona
La Nucía
Vila-real B
Prat
Gimnàstic
Ejea
Espanyol B
At. Llevant
Olot
Sabadell

		Equip

PTS

GF

GC

9
7
7
7
6
6
5
5
4

6
7
7
4
5
3
5
4
4

3
2
4
1
2
3
3
2
3

10. Olot
11. Ebro

4
4

2
1

2
1

12. Sabadell
13. At. Llevant
14. Prat
15. Cornellà
16. València B
17. Hércules
18. Gimnàstic
19. Oriola
20. Badalona

4
3
2
2
2
1
1
1
0

2
3
3
3
3
2
3
2
0

3
4
4
4
4
4
8
7
5

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

Vila-real B
Ejea
Llagostera
La Nucía
Andorra
Lleida
Castelló
Espanyol B
Barcelona B

Resultats Jornada 3
Badalona 0
Olot 0
At. Llevant 1
Prat 1
Vila-real B 2
Ejea 1
Espanyol B 2
Gimnàstic 0
La Nucía 1
Sabadell 0

-

Ebro 1
Lleida 1
Hércules 0
Llagostera 2
Oriola 1
Barcelona B 0
Cornellà 2
Andorra 3
Castelló 1
València B 0

Foto: Oviedo

El Seagull va tenir a Oviedo un debut
agredolç a la nova Segona Divisió (Reto
Iberdrola per motius de patrocini). Les
‘gavines’ van caure per la mínima davant
el Real Oviedo (2-1) tot i arribar a empatar un partit a remolc des del primer
temps i finalitzar el matx amb una jugadora menys.
Abans d’iniciar-se el partit, el conjunt
badaloní ja es va veure castigat per les
baixes. La portera Laia Garcia no va
poder viatjar amb l’equip a causa d’un
procés febril i va viatjar la jugadora del
futbol base Yaiza, de només 15 anys.
El partit a terres asturianes va començar
amb l’Oviedo dominador de la possessió i el control del joc. Fruit d’aquesta
superioritat, el conjunt asturià es va
avançar gràcies a una diana de Laurina
abans d’arribar a la mitja hora de partit.
Arran de la primera diana, el Seagull va
reaccionar però no va ser fins al minut
53 quan la badalonina Nuria Garrote va
anivellar el marcador. L’alegria, però, no

va durar gaire. I novament Laurina va
recuperar l’avantatge per al seu equip.
Amb el marcador en contra, Anna Junyent es va veure obligada a fer debutar
la portera Yaiza després de produir-se
l’expulsió d’Aida Rodríguez. Tot i disputar el tram final amb una jugadora menys, el partit ja no es va poder tornar a
empatar. “Les sensacions són molt bones i això és el més important més enllà
del resultat”, va valorar l’entrenadora del
Seagull en el seu debut.
Aquest dissabte a les 13.00 hores a
l’Estadi, les ‘gavines’ tindran l’oportunitat de treure’s aquest regut amarg de la
boca en l’estrena a casa contra el Friol.
El conjunt gallec va començar la Lliga
amb victòria per 2 gols a 1 contra l’Alavés.
Recordem, que el Club ha encetat la
campanya d’abonaments amb un preu
únic de 30 euros tot el curs i es pot
obtenir el carnet a les oficines de Montigalà.
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La ‘Llefi’ suma un punt agredolç; el Young Talent
s’emporta el derbi versus Pere Gol

El Barça, campió del TCI en una final molt
disputada i amb més de 900 persones a l’Olímpic

Definits els grups de Quarta Catalana amb tres representants

El Joventut va lluitar de valent fins al darrer minut (62-69)

Primera de jornada de Lliga en el futbol
comarcal badaloní superada amb un notable alt. Dues victòries, un empat i una
derrota.
Començant per la Unificació Llefià, el conjunt de Jordi Souto va tenir a tocar una remuntada èpica contra l’Europa B. A falta
de 17 minuts per a la conclusió, el marcador reflectia un 0-2 en contra. El matx a Llefià es va iniciar sota una fina pluja durant
el primer quart d’hora de partit, minuts en
què les ocasions no es van produir gaire.A
partir de la mitja hora de partit, la Llefià
va gaudir d’ocasions i es van anul·lar dos
gols, el segon molt dubtós. Ja al minut 44,
l’Europa es va avançar des del punt de penal i els jugadors van marxar a vestidors.
En la represa, l’Europa va augmentar la
diferència en una nova jugada a pilota
aturada i llavors va arribar la gran reacció
vermella.Demba va transformar l’1 a 2 de
cap i Álex Domínguez va fer embogir el
Municipal després de caçar un refús des
de la frontal.

Al temps afegit, Saumell hauria pogut culminar la remuntada però el seu xut el va
expulsar el travesser. Una llàstima a un
gran esforç i reacció badalonina.
A Tercera Catalana, les sensacions no han
pogut ser millors. El Young Talent va fer
valer la seva etiqueta de favorit al derbi
i va superar el Pere Gol a Badalona Sud
per 3 gols a 1. Els de Ricard Vila es va
avançar al minut 5 de partit però el conjunt
de Ricardo Parra va reaccionar amb dianes
de Dani Martin i Baby (2).
Per la seva part, el Lloreda va celebrar
la mateixa xifra de gols que els seus
veïns grocs contra el Calella. Dianes
de Raúl Moreno i Luis Aguilera (2).

Foto: Unificació Llefià.

Definits els grups de Quarta
Quan a la darrera categoria regional, la
FCF ha definit els grups del Barcelonès de
Quarta Catalana durant aquesta setmana.
Badalona tindrà tres conjunts representats:
Young Talent B i Pere Gol B al grup 17 i el
CD Pomar al grup 16.

No es va desenvolupar al centre parroquial.
D’acord. Però el torneig internacional del
CB Sant Josep va ser tot un èxit d’organització: molt bona afluència de gent (més
de 3.000 persones van gaudir dels partits
durant els tres dies de torneig), ambient de
basquetbol, la presència d’històrics com
Salva Maldonado, Navarro, Víctor Sada o
Miralles, entre d’altres, i el futur esportiu
sobre el parquet de l’Olímpic de Badalona.
Els dos grans aspirants al títol de campió no
van decebre i van arribar a la final per viure
un derbi català d’allò més igualat i emocionant, sobretot a partir del darrer quart, quan
la Penya va augmentar les seves opcions
de victòria i aspiracions al títol. El matx a la
pista central de l’ Olímpic va començar molt
igualat, amb Dylan Ducomman com a referent badaloní (12 punts) durant el primer
quart, i més de 900 espectadors a la grada.

Tot i l’encert verd-i-negre als primers 5 minuts (7-6), el Barça va fer un pas endavant
i va liderar el marcador abans del descans
(14-15; 27-35) gràcies a la bona feina sota
cistella.
A la represa, els de David Jimeno van començar a trobar la seva millor versió des del
tir exterior i aconseguí retallar un -8 punts
i apropar-se a un de distància (34-35) i un
parcial de 7-0. Tot i això, Pol Puig, amb
dos triples consecutius, recuperava el +8
blaugrana. Al darrer quart, la Penya tornà a
ficar-se en el partit (57-59) però cinc punts
seguits d’Eloi Cano tornaven a decidir la final fins al 62-69 final.
Per la seva part, l’equip amfitrió va concloure la seva participació en 11a posició
després de superar la BBB en els partits de
consolació. La UE Mataró va finalitzar el
torneig en tercera posició.

Natzaret i Penya se citen a la final de la Copa
Badalona; els nois inicien les eliminatòries
El pavelló de La Plana serà la seu de les dues finals aquest diumenge:
a les 18h la femenina i a les 20h la masculina

Foto: M. Expósito

La primera competició oficial de la temporada 2019 - 2020 ja ha començat: la Copa
Badalona. Durant l’anterior cap de setmana
es van disputar les primeres fases prèvies
i eliminatòries tant en categoria masculi-

na com femenina. Les noies van encetar
el torneig de ca’ nostra durant la jornada
de divendres amb els tres partits de quarts
de final. UB Llefià, Sant Andreu Natzaret i
Círcol van accedir a la ronda de semifinals

després de superar Minguella (45-60),
Badalonès (84-29) i CB Sant Josep (5957), respectivament. Aquest darrer partit
el més igualat i que es va decidir amb un
triple sobre la botzina a Països Catalans.

En la ronda de semifinals, els equips amb
l’etiqueta de favorits no van decebre i van
accedir a la gran final. El Natzaret va guanyar el Círcol (47-52) i el Joventut Femení
es va imposar a la Llefià (69-40).
Diumenge a les 18h es disputarà la gran
final a La Plana. L’equip verd-i-negre defensarà el títol de campió davant el Natzaret.
Per la seva part, els nois van iniciar diumenge la fase prèvia amb tres partits: AB
Bufalà - Badalonès B (64-42), Maristes
Ademar B - Sant Andreu Natzaret (62-69) i
la disputa entre els dos equips perdedors
d’aquests enfrontaments, amb victòria a
favor de l’Ademar (87-54).
Els partits de quarts de final són aquests:
Círcol - Natzaret i Minguella - ABB, divendres a les 19:30h; i Sant Josep - Ademar
B i Cultural - Llefià divendres a les 21:
30h. Dissabte a la tarda es disputaran els
duels de semifinals a La Plana (18h i 20h)
i diumenge la gran final al mateix pavelló
a les 20h.
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Nogueras i Mesa s’incorporen
al cos tècnic del CTT Badalona
Moviments a les banquetes badalonines aquesta temporada
Renovació a les banquetes badalonines per iniciar la temporada. Joan Nogueras, procedent
del Falcons de Sabadell, serà el
substitut d’Àlex Bocanegra, que
farà el camí invers, entrenant al
CN Sabadell, i de Toni Martínez,
que després de molts anys com a
entrenador del club farà un descans ben merescut.
Mentrestant, Sergi Mesa ocuparà
el lloc de Jordi Garcia, que buscarà un canvi d’aires. Els flamants
entrenadors blaus faran equip
amb Marc Serra, qui continuarà
portant la Direcció Tècnica badalonina.
Nogueras, de 31 anys i amb mes
d’una dècada d’experiència es
farà càrrec dels grups de Per-

feccionament, tant de joves com
d’adults, a més de col.laborar
amb els grups d’Iniciació i de
Tecnificació de joves a la sala de
La Badalonense. L’entrenador del
Baix Llobregat arriba amb moltes
ganes de treballar i aportarà al
club els seus coneixements com
a tècnic titulat per la Federació
Internacional.
Per la seva part, el jove Sergi
Mesa (20 anys), que ha crescut com a jugador al club i que
aquesta temporada s’ha format
com a entrenador estatal de 1r nivell realitzant pràctiques al club,
farà el pas a l’staff tècnic blau i
dirigirà els grups d’Iniciació de
Joves i d’Adults, al Poliesportiu
de Casagemes.

Els Dracs CEA inicien
una nova temporada
amb dos equips

Jordi Garcia participa a la
Copa del Món de triatló
disputada a Banyoles
El triatleta badaloní Jordi Garcia, va participar en la Copa de Món de triatló, disputada a la localitat gironina de Banyoles.
En una prova de la qual va formar part
l’elit mundial d’aquesta especialitat, Garcia va finalitzar al 37è lloc de la classificació. El francès Vicent Luis va ser el
guanyador de la prova, seguit de l’espanyol Mario Mola. Tots dos triatletes

Els Dracs CEA, club d’hoquei sobre cadira
de rodes que entrena i juga a les instal·lacions de l’Institut Guttman, han donat inici
a una nova temporada. El pròxim 21 de setembre tindrà lloc la seva presentació oficial. La gran novetat d’aquesta temporada
serà el fet que en lloc de tenir dos equips
sèniors, Dracs tindrà un equip d’aquesta
categoria i un de categoria júnior. L’equip

valencià del Levante Masclets serà el convidat d’aquesta festa, amb la disputa de
diversos partits.
Aquest no serà l’únic gran acte d’aquest
mes de setembre. El dia 28 serà el torn del
torneig 3 contra 3, un esdeveniment que
s’ha convertit en un clàssic del calendari
d’aquest club.

són a hores d’ara, els dos primers en el
rànquing mundial.
Garcia s’ha mostrat molt satisfet amb el
resultat obtingut, així no ha transmès
mitjançant les xarxes socials. El triatleta
badaloní valora el fet d’haver sumat una
nova experiència internacional, agraint
el suport de familiars i amics que es van
desplaçar a Banyoles.
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Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
Si has posat uns quilets, els trànsits pel sector de la
salut, que aspecten a la Casa IX, suggereixen augmentar
l’exercici físic i també sortir més de casa per veure món.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Vius un possible final d’etapa i tens ganes de conèixer
gent nova. Un dels teus objectius de cara a la nova temporada, és sortir més, potser fins i tot, trobar parella.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Amb el trànsit de planetes per Casa III, l’enfocament de
les coses és material. Cerques seguretat econòmica.
Entres en un període de millor connexió amb persones
de la família.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
La tensió de Júpiter al sector afectiu, indica que la
qüestió de l’amor està sotmesa a tensió. Compte amb
les accions mancades d’ètica, que poden complicar-te
l’existència.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Si véns d’una etapa de reclusió per diferents motius,
aviat entres en un període de més obertura i vida social. Molta energia continguda. Caminar pot ser un bon
exercici.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Si signes algun contracte laboral, mira bé les condicions. Amb la tensió de Júpiter amb Mart, cal assegurar-se. Entraràs en un període de més reserva i contenció verbal.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Segueixes lluitant per la teva supervivència o pels teus
objectius amb feresa. Saps que no pots abaixar la guàrdia però aviat es pot donar algun oasi de tranquil·litat.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
La tensió entre les Cases II i VIII, inclina a haver de prendre mesures en el sector econòmic. Potser és necessària
una revisió de les finances per recuperar l’estabilitat.

Bessons (21/5 al 21/6)
Potser véns d’un període de silenci, de certa prudència
verbal. Però aviat, entres en una etapa més social. Hi
ha una persona que t’atrau molt i voldràs conèixer-la
millor.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
L’oposició de Neptú inclina a posar límits o reafirmar-te
davant persones que no es mostren clares, que no són
frontals. Això ho pots viure, sobretot, al sector laboral.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
És evident la tensió que pots viure, amb l’aspecte de
Júpiter. Potser cal resoldre temes domèstics i laborals.
Aviat s’inicia una etapa més social i et sentiràs millor.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Les relacions en general, poden ser una mica tenses,
amb el trànsit de planetes per la Casa VII. Si els altres
et provoquen confusió, potser cal establir certa distància.

Del 13/09 al 19/09/2019

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com
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