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Badalona 
se suma a 
l’emergència 
climàtica

Europa premia 
Badalona per 
innovació 
en envelliment 
actiu i saludable  3

La ciutat s’afegeix a les protestes del   
moviment estudiantil  “Fridays for 
Future”, inspirat en Greta Thunberg

Última hora: El presumpte autor de l’assassinat de la jove de 26 anys al Port Olímpic se suicida quan és detingut
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Hi van participar diferents representants d’Associacions de Veïns i altres entitats

Badalona és reconeguda amb aquest guardó de la Comissió Europea

Dimecres, 25 de setembre, per la nit, va tenir 
lloc la cerimònia d’entrega de premis de la 
Comissió Europea. L’esdeveniment va tenir 
lloc a la ciutat d’Aarhus, a Dinamarca, i l’al-
calde Pastor va recollir el guardó amb què 
s’ha premiat a Badalona: ciutat de referència 
en envelliment actiu i saludable, amb la va-
loració de quatre estrelles (la màxima possi-
ble), sent així la única ciutat espanyola que 

El passat dimarts es va celebrar el pri-
mer Ple del mes de setembre després de 
les vacances. Va ser una de les sessions 
més llargues que es recorden, ja que es 
va allargar des de les 18h fins passada 
la mitjanit. 
Alguns dels punts a tractar van ser motiu 
de llargs diàlegs entre els representants 
dels grups municipals, com la creació 
del Consell Comarcal, la licitació de l’en-
llumenat públic o els deutes de famílies 
en situació de vulnerabilitat de les factu-
res energètiques a ENDESA.
Fins i tot hi van participar diferents re-
presentants d’Associacions de Veïns i 
altres entitats.
Primerament, el Ple va començar amb 
queixes pel tancament d’equipaments i 
l’afectació a serveis de Badalona.
Es va aprovar un nou contracte d’en-
llumenat públic en substitució del que 
encara es trobava en continuïtat des del 

Pastor recull a Dinamarca el premi per 
innovació en envelliment actiu i saludable

El primer Ple de setembre aclara 
algunes incògnites

L’Alcalde rep el guardó de la Comissió Europea a Aarhus

Sessió del Ple de l’Ajuntament

aconsegueix aquesta qualificació.
Abans de la cerimònia d’entrega del guardó, 
Pastor va explicar que “és un orgull com al-
calde poder recollir una distinció tan destaca-
da de la Comissió Europea a la nostra ciutat. 
Sens dubte, el mèrit és de totes les entitats, 
associacions del tercer sector, institucions de 
recerca, empreses i departaments municipals 
que es preocupen, i molt, en millorar la qua-

2011. Una situació que Rubén Guijarro, 
del PSC, lamentava. A més, també es 
posava solució al problema de la legio-
nel·la als equipaments esportius afectats, 
tirant endavant el pressupost per fer-li 
front, tema repetit des de les files del PP, 
que veien amb molta preocupació que la 
solució estigués trigant tant en arribar.
Altres temes que van donar que parlar 
van ser les famílies en deute amb ENDE-
SA o la crisi climàtica. La moció per fer 
front a aquests deutes d’impagament va 
quedar aprovada amb l’abstenció del PP. 
També va ser així per a la moció que de-
clarava l’Emergència Climàtica, tot i que 
es van demanar més mesures vinculades 
a Badalona.
Finalment, el darrer punt a tractar en 
aquesta sessió va ser la reprovació de 
l’alcalde Pastor per part de Guanyem, 
ERC-Avancem MES i JuntsxCat, que va 
quedar tombada per la resta de partits.

Del 27/09 al 03/10/2019

litat de vida de la nostra gent gran”.

En què consisteix?
La candidatura de la ciutat ha estat impul-
sada des de Badalona Serveis Assistencials 
(BSA), l’organització sanitària formada per 
un ecosistema que inclou al sector públic 
(l’Ajuntament, l’Hospital), al sector acadè-
mic i de recerca (EURECAT, UOC) i al tercer 
sector (casals per a gent gran, fundacions o 
associacions de veïns).
El treball conjunt d’aquests actors ha permès 
crear a Badalona una xarxa d’acció que actua 
en diferents línies d’envelliment actiu i salu-
dable.

Un premi de ciutat
El guardó atorgat a Badalona és un premi a 
la tasca de tota la ciutat. És per això que el 
pròxim 1 d’octubre a les 19 hores, Dia In-
ternacional de la Gent Gran, es farà un acte 
al Centre Cívic La Salut en el que es lliurarà 
col·lectivament el premi a totes les persones 
i institucions que l’han fet possible i que con-
tribueixen a fer de Badalona una ciutat millor.

Ahir per la nit, els Mossos d’Esquadra van 
detenir a l’autor material de la punyalada 
mortal a la jove de 26 anys del passat 4 
de setembre. Aquest s’amagava en un pis 
del barri de Sant Roc i la policia ja portava 
temps intentant localitzar-lo. Els veïns i veï-
nes de la zona van alertar per xarxes socials 
del gran dispositiu policial desplegat a altes 
hores de la nit. El jove s’ha suïcidat, però 
encara no es coneixen més detalls

El presumpte autor 
de l’assassinat de 
la jove de 26 anys 
al Port Olímpic se 
suicida quan és 
detingut

Última hora
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Aprovat per unanimitat 
el Consell de Seguretat Ciutadana

Els grups municipals decideixen sumar 
esforços i tirar cap endavant el Consell de 
Seguretat Ciutadana.
Julio Molina, president de l’Associació 
de Veïns i Veïnes de Badalona, prenia la 
paraula a la sessió del Ple del passat di-
marts i aclaria que “seguretat no és només 
presència policial, també és tenir habitatge 
digne, hospitals que ens tractin, carrers 
nets i il·luminació”. També denunciava la 
situació dels Mossos, “estem només amb 
el 50% de la plantilla que hauriem de tenir, 
són insuficients”. 
Reda, veí de La Salut, en la mateixa línia, 
criticava la “falta de previsió” i assegurava 
que, al seu barri, “portem anys desampa-
rats”.

Els grups municipals expressaven així els 
seus agraïments i felicitacions per haver 
aconseguit arribar a un acord comú pel bé 
ciutadà. Albiol, per la seva banda, assegura-
va que “votarem a favor, però aquesta mesu-
ra no solucionarà res”. Calificava el Consell 
com un instrument a favor del diàleg i la 
comunicació, però, sens dubte, insuficient 
per resoldre els problemes en matèria de 
seguretat dels barris de Badalona. Recor-
dava també, a la resta de partits, “el bon 
funcionament” de la Unitat Omega que es 
va crear durant el seu mandat.
Dilluns tindrà lloc la Comissió de Seguretat 
on assistirà també el Conseller d’Interior i 
podrem veure l’efectivitat d’aquel nou Con-
sell.

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

Finalment, aquesta es va tombar amb 15 vots en contra i només 8 a favor

Es qualifica la mesura com a “històrica”

El passat dimarts va tenir lloc el Ple or-
dinari de l’Ajuntament de Badalona, el 
primer després de la tornada de les va-
cances d’estiu. 
Una sessió que va allargar-se des de les 
18h fins més de la mitjanit i que tenia com 
a un dels punts més importants a tractar 
la moció presentada pels grups munici-
pals d’ERC Avancem-MES, JuntsxCat i 

Pas enrere en la reprovació de l’Alcalde 
al Ple de setembre

L’Alcalde Pastor amb els representants del Govern

Efectius de la Guàrdia Urbana

una línia allunyada de la xenofòbia i el 
racisme així que nosaltres li donem una 
oportunitat”.
Menys suaus van ser els populars, que 
van assegurar que aquelles declaracions 
només “eren una mostra més del minut 
de glòria” que volia Àlex Pastor. “Vol ser 
còmic, i com no sap, fa el ridícul”, reso-
lia Juan Fernández, president del PP a 
l’Ajuntament de Badalona.

“Sóc responsable d’escoltar als 
veïns i defensar la convivència”
Aquesta era la resposta de l’alcalde, que 
assegurava que això “s’ha convertit en un 
judici de valors”. “Ens vam reunir amb els 
veïns i veïnes del Remei, amb l’alcalde de 
Sant Adrià i amb l’entitat que construiria 
el centre i, entre tots, vam concloure que 
aquell no era el millor lloc pel centre de 
MENAs”, explicava Pastor. “Ningú d’aquí 
està en contra d’acollir menors, però s’ha 
de garantir la bona convivència”. 

Finalment, la moció es va tombar amb 15 
vots en contra i 8 a favor. Els grups mu-
nicipals donaven així una segona opor-
tunitat a l’alcalde, qui va informar que el 
centre de MENAs es construiria fora del 
municipi, tot i que no va voler dir on.

Guanyem per reprovar Pastor degut a les 
seves declaracions “xenòfobes i racistes” 
sobre el centre de MENAs que la Gene-
ralitat va proposar instal·lar al barri del 
Remei, de Badalona.
La majoria de partits coincidien en un 
punt: demanaven a Pastor que demanés 
perdó pel tweet “desafortunat” on asse-
gurava que havien impedit que la Ge-

neralitat instal·lés el centre de MENAs a 
Badalona. David Torrents, de JuntsXCat, 
trencava una llança a favor de l’alcalde 
dient que “no crec que el PSC vulgui 
competir amb Albioli estic segur que, 
realment, no pensa el que va dir i va ser 
un error”. La mateixa actitud va adoptar 
Aïda Llauradó, dels comuns. “Hi ha una 
voluntat per part del PSC de treballar en 

Del 27/09 al 03/10/2019
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Més de 40 comerciants 
participen a la Fira de Comerç 
aquest cap de setmana

Activitats infantils, música en directe, taller de 
bachata, màster class de zumba... Tot això i més 
serà possible trobar-ho a partir d’avui i fins el 
diumenge a la 3a Edició de la Fira de Comerç 
de Badalona. 
Fins a una quarentena de comerços, a través de 
la Federació de Comerciants, de tots els sectors 
aprofitaran l‘ocasió per oferir productes tant de 
temporada com d’outlet. L’espai també estarà 
habilitat per foodtrucks i carpes informatives. 
Entre les activitats programades al llarg del cap 

Tasació gratuïta sense compromís
T’oferim el millor preu

COMPRA-VENDA OR I PLATA

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

La plaça de Pompeu Fabra tornarà a ser l’escenari
de setmana es troben els tallers de bachata a 
càrrec de Javi i Mari Luz de MultiStudioDance, 
dissabte a les 12h. El diumenge a la mateixa 
hora tindrà lloc un taller de zumba i una exhibi-
ció de Sexy Style a càrrec de Miyoshi.
En quant a la música, el grup Kanalla actuarà 
dissabte per la tarda.
La inauguració serà avui, divendres, a les 
18.30h amb la presència del Preisdent de la 
Federació de Comerciants de Badalona, Cinto 
Gubern.

El moviment estudiantil “Fridays for future” està al capdavant

Avui, divendres 27 de setembre, la Plaça de 
la Vila de Badalona acull, a les 10.30h, una 
concentració per demanar solucions imme-
diates i efectives contra el canvi climàtic.
La ciutat se suma així a les mobilitzacions 
d’arreu del món impulsades pels joves per 

Badalona se suma avui a la Vaga Mundial pel Clima

Manifestants de “Fridays for Future”

el canvi climàtic no és una amenaça, és una 
realitat, per això l’hem d’afrontar amb el com-
promís de tota la ciutadania i els governs”.

Cimera pel clima 
Aquest esdeveniment s’enmmarca en una 
setmana d’actes contra el canvi climàtic. El 
passat dilluns 23 de setembre va tenir lloc 
la Cimera pel Clima de l’ONU a Nova York 
amb l’objectiu d’accelerar la implementació 
de l’Acord de París sobre Canvi Climàtic. 
Coincidint amb això, el moviment estudian-
til va impulsar la setmana de mobilitzacions 
arreu del món.
L’objectiu de la Vaga és el d’exigir als gover-
ns mesures immediates, contundents i efec-
tives per reduir ràpidament a zero les emis-
sions netes de gasos d’efecte hivernacle. La 
crida a les mobilitzacions massives per al 
dia 27 de setembre compta en l’àmbit estatal 
amb el suport de més de 300 organitzacions. 
A Catalunya, la vaga està coordinada per una 
vintena d’organitzacions i les adhesions van 
creixent a mesura que s’apropa la data.

demanar solucions. Un moviment estudian-
til anomenat “Fridays for Future”, inspirat en 
la jove sueca Greta Thunberg i la seva lluita 
contra la crisi climàtica.
A l’acte, es llegirà un manifest amb les reivin-
dicacions de “Fridays for Future” i comptarà 

amb la presència de l’alcalde Pastor i la regi-
dora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Rosa 
Trenado. La regidora ha explicat que “és molt 
important que les institucions segueixin les 
iniciatives ciutadanes per lluitar contra el 
canvi climàtic. Com expliquen els experts, 

3a edició de la Fira Comerç
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Els detinguts han estat traslladats a altres comissaries

La setmana passada es van detectar xinxes 
en un espai restringit a l’interior de les gar-
joles de la Comissaria de Mossos d’Esqua-
dra de Badalona. Aquestes no van afectar 
a més dependències de l’edifici i el focus 
es va donar per extingit a principis de la 
mateixa semana, però ha tornat a ressorgir 
aquest cap de setmana.
Els detinguts que es trobaven a les cel·les, 

El passat diumenge, va tenir lloc una màster 
class de zumba solidari amb l’objectiu de 
recaptar diners per a la investigació de la 
malaltia de l’Abril, una badalonina de 3 anys 
que pateix Paraparesia Espàstica Tipus 52 
(SPG52).
Centenars de persones van acudir a l’esde-
veniments, que es va celebrar al Col·legi Bu-
falà. La gran majoria eren families amb fills 
que estudien en aquesta escola.
El preu va ser de 10 euros (gratis pels nens 
menors de 12 anys) amb dret a una sama-
rreta amb les paraules “Rare is not invisi-
ble”, estrany no és invisible, com a lema 
per concienciar a tothom de l’existència 
d’aquest tipus de malalties com la de l’Abril 
que, actualment, només pateixen 5 persones 
més en tot el món. Amb aquests 10 euros, 
que anirien destinats íntegrament a aquesta 

Inhabilitats els calabossos dels Mossos 
per una plaga de xinxes

La lluita de l’Abril 
recapta 5000 euros

Comissaria del Mossos d’Esquadra

segons han explicat els Mossos, han estat 
traslladats a unes altres dependències po-
licials fins que es desinfectin les garjoles 
de la Comissaria de Badalona.
La policia creu que aquesta plaga s’ha ori-
ginat perquè un dels detinguts estava in-
fectat, però encara no s’ha confirmat l’ori-
gen i ara es troben a l’espera d’un equip 
especialitzat que erradiqui els insectes.

lluita, els participants també van tenir dret a 
una peça de fruita i aigua.
Els pares de l’Abril, juntament amb la seva 
germana gran, alumna del col·legi, van do-
nar unes paraules d’agraïment abans que 
comencés la màster class i, seguidament, 
els monitors provinents dels gimnasos Duet 
Fit de Badalona i Santa Coloma van impartir 
el zumba durant més de 45 minuts.

Més de 5.000 euros recaptats
Al final del dia, el pare de l’Abril, Jesús Me-
rino, va comunicar per xarxes socials que es 
van aconseguir recaptar 5018 euros i es van 
vendre 486 entrades. “Un granet enorme per 
a la muntanya i un paset més per arribar a la 
tan esperada cura de l’Abril”, va expressar 
Jesús. Fins i tot l’alcalde Pastor es va deixar 
veure a l’acte per donar suport a la familia.

El dia 20 de setembre es va celebrar el 
Sorteig de l’Euromillones, portant sort a 
Pep Ventura. De les 13 butlletes premia-
des de Segona Categoria, una va ser vali-

L’EUROMILLONES CAU A PEP VENTURA AMB 162.700 EUROS

BREUS

dada a l’administració “El Mussol Màgic”, 
a l’Avinguda Alfons XIII. Cada encertant, 
de segona categoria,5 + 1 encerts, rebrà 
un premi de més de 162.000 euros.

El mateix dia del Ple de setembre a l’Ajun-
tament de Badalona, representants del 
col·lectiu d’exmenas van comparèixer a 
les portes del consistori, defensant que 
“els menors no tenen la culpa, venim aquí 

EXMENAS ACUSEN PASTOR DE “CRIMINALITZAR EL COL·LECTIU” 

per tenir una vida millor”. Asseguraven, 
també, que les declaracions de Pastor 
els feia sentir estigmatitzats i que “per 
culpa d’uns quants,es generalitza amb 
tots nosaltres”.

EL CENTRE DE RECURSOS I ASSESSORAMENT PER A LES DONES DE 
BADALONA (CRAD) INICIA EL NOU CURS EL DILLUNS 7 D’OCTUBRE

El Centre de Recursos i Assessora-
ment a les Dones (CRAD) de Bada-
lona inicia el dilluns 7 d’octubre un 
nou curs per a les dones que tenen 
cura dels fills. La voluntat d’aquests 
nous tallers és crear un espai de re-
lació lúdic i educatiu en comú entre 
dones i infants on poder compartir 
experiències. Els tallers s’imparti-
ran els dijous a la tarda, de 17h a 
18.30h.Seu del CRAD

Núm. 671
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És un reconeixement a l’excel·lència sanitària

És la 5a generació del vehicle de la marca

L’Hospital Municipal de Badalona és reco-
negut com a millor hospital en la categoria 
diagnòstica d’aparell circulatori de la I edició 
dels premis Best Spanish Hospitals Awards 
(BSH), organitzat per Benchmarking sanitario 
3.0 i Asho. El centre hospitalari, gestionat per 
Badalona Serveis Assistencials (BSA) també 
ha quedat finalista en la categoria diagnòstica 
de malalties infeccioses.
Aquests premis tenen per objectiu posar en 
valor l’eficiència, adequació i qualitat assisten-

La presentació del nou Renault Clio a 
les instal·lacions d’AUSER va ser tot un 
èxit. El seu llançament es va celebrar el 
dijous 12 de setembre a les instal·lacions 
del concessionari a Sabadell (Passeig 
Comerç, 100), a les 19.15h. El vehicle 
prolonga la tradició d’un tipus de vehicle 
perfectament segur i adaptat a la seva 
època. El seu comportament dinàmic, la 
seva estabilitat i el conjunt dels seus pro-
cessos de qualitat, des de la fase de con-

L’Hospital Municipal, el millor 
en diagnòstic d’aparell 
circulatori dels premis BSH

Auser Sabadell presenta 
el Nou Renault Clio

Pilar Otermin, gerent de BSA i Toni Hidalgo, director Premis BSH 

Presentació del nou Renault Clio

cials de centres hospitalaris d’aguts, públics 
i privats, a nivell nacional, fruit d’un anàlisi 
contrastable dels indicacions de gestió clí-
nica. El lliurament dels premis s’ha celebrat 
aquest dijous, 26 de setembre, a la seu de la 
Societat Espanyola de Directius de la Salut 
(SEDISA).
Per a BSA, el premi és un reconeixement a 
l’excel·lència hospitalària, gràcies als esforços 
de molts professionals i a la dedicació cons-
tant per donar una assistència d’alta qualitat.

cepció fins la fabricació fan que el Nou 
Clio es confirmi com el millor CLIO mai 
vist. La presentació va estar acompanya-
da d’una sessió de “Tips for fit” a càrrec 
de Rubén García i Miriam García, que van 
compartir amb els assistents diferents 
consell per posar-se en forma. També es 
va fer el sorteig d’un smartwatch Garmin 
Vivoactive 3 i un cap de setmana amb el 
Nou Renault Clio. Finalment, es va servir 
un còctel a tots els assistents.

BREUS

El 2 d’octubre, a les 17h, la Guàrdia 
Urbana organitza al Parc Turó Caritg la 
I Jornada informativa sobre violència 
de gènere, bullying i maltractament al 
professorat dirigides al col·lectiu d’en-
senyament, des de guarderia fins a ci-
cles formatius. L’objectiu serà donar a 
conèixer alguns protocols d’actuació en 
cas de detectar aquest tipus de proble-
mes. Hi seran presents el Superintendent 
Cap de la Guàrdia Urbana, Dr.Conrado J. 
Fernández, l’alcalde Pastor, la 1ª Tinent 

LA GUÀRDIA URBANA ORGANITZA UNA JORNADA INFORMATIVA 
SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE, BULLYING I MALTRACTAMENT AL 
PROFESSORAT

d’alcalde, Aïda Llauradó i el Jutge Degà 
dels Jutjats de Badalona, Josep Maria 
Noales, entre d’altres.

ADIF I L’AJUNTAMENT ACTUARAN A LA XARXA DE RODALIES

Adif licita les obres d’instal·lació de 
nous tancaments de Badalona. El con-
tracte signat entre Ajuntament i Adif 
contemplarà la neteja i el sanejament 
de l’entorn de la via i la instal·lació de 
més d’1 km del nou tancat.  L’objectiu 
d’aquestes actuacions serà garantir 
l’òptim estat i integritat dels tancaments 
per incrementar la seguretat i prevenir 
actes vandàlics i trànsits indeguts. Xarxa de vies a Badalona

Comissaria Guàrdia Urbana 
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La Xarxa Municipal de Biblioteques engega el nou 
programa dels clubs de lectura i activitats literàries

Biblioteca de Llefià

Aquest proper mes d’octubre es posaran 
en marxa els clubs de lectura presencials 
a totes les biblioteques de Badalona. En 
aquests clubs els lectors es reuneixen un 
cop al mes per posar en comú l’experiència 
lectora individual i enriquir col·lectivament 
la significació de l’obra, comentant-la i 
intercanviant opinions. S’ofereixen de di-
ferents tipologies i estan conduïts per un 
dinamitzador: tertúlies literàries, juvenils 
(club secret), de català fàcil i en anglès. A 
més s’organitzaran diferents activitats pa-
ral·leles.
La proposta juvenil de la Xarxa Municipal 
de Biblioteques de Badalona (XMBB) és el 
Club Secret, dirigit a noies i nois d’entre 10 
i 15 anys, i que es fa a totes les biblioteques 
de la xarxa municipal exceptuant Sant Roc. 
De cara a l’octubre i com a activitat paral·le-
la, el Club Secret presenta una tertúlia de 
matèria social treballada amb la Creu Roja 
del Barcelonès Nord. A partir del còmic do-
cumental de no ficció Quan tanco els ulls, 
recordo de Cristina Bueno, es tractarà el 

Núm. 671
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tema dels refugiats amb una dinàmica di-
rigida a conscienciar i a fer més visible la 
situació de les dones i infants que han de 
deixar casa seva a la força i les dificultats 
amb què es troben.
La novetat d’enguany són les tertúlies 
temàtiques, dissenyades i conduïdes per 
autors i/o periodistes, i que presenten una 
dinàmica diferent. Les sessions no giren al 
voltant d’una obra sinó d’una temàtica. Els 
conductors d’aquestes sessions fan la pro-
posta del tema i de la bibliografia. S’estre-
naran dimarts 29 d’octubre, a les 19 hores, 
a l’Espai Betúlia, amb l’autor badaloní Jordi 
Font i Agustí. 
De cara a l’any que ve la tertúlia del mes de 
febrer anirà a càrrec de l’escriptora bada-
lonina Silvia Soler, que proposa tractar la 
literatura de dol. Al maig, hi participarà el 
periodista Quim Morales amb una temàtica 
encara per concretar. Les tertúlies acabaran 
a l’octubre del 2020 amb la periodista Anna 
Rovira, que aposta per la novel·la de ficció i 
de relacions humanes.
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El Teatre Principal inclourà el nom de Margarida Xirgu

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha 
aprovat en la sessió ordinària celebrada el 
dimarts 24 de setembre de 2019 una mo-
ció per canviar el nom actual del “Teatre 
Principal”. La moció proposava incloure el 
nom de Margarida Xirgu al Teatre Principal, 
a més de retre-li homenatge el proper 25 
d’abril durant la clausura de l’Any Marga-
rida Xirgu. 
Es va aprovar amb els vots favorables de 
tots els grups municipals i es traslladarà la 
proposta a la Comissió del Nomeclàtor per 
tal que prengui les mesures oportunes.
Xavier Lite va llegir, durant el Ple, un poema 
que García Lorca li va dedicar a la Xirgu i va 
defensar aquest canvi amb dades com que 
només un teatre a nivell estatal en porta el 
seu nom. La resta són sales. Xavier Lite llegint el poema que Lorca li va dedicar a Margarida Xirgu

El Museu de Badalona acull l’exposició “Estels, 
ermites i esglesioles de la serralada de Marina”

Aquest dijous, 26 de setembre, a les 19 
hores, el Museu de Badalona inaugura 
“Estels, ermites i esglesioles de la serra-
lada de Marina”, una exposició que aplega 
una trentena de fotografies nocturnes dels 
elements arquitectònics que es poden 
veure pels camins, els turons i les valls 
d’aquest indret natural que Badalona com-
parteix amb les poblacions veïnes de Tia-
na, Santa Coloma de Gramenet, Montcada 
i Reixac, i Sant Fost de Campsentelles.
L’autor d’aquesta proposta artística és 
l’arquitecte i fotògraf Mariano Pagès que 
mostra l’entorn paisatgístic i les joies ar-
quitectòniques que s’amaguen a la serrala-
da de Marina, d’una manera original i amb 
una estètica espectacular.
Les fotografies de Pagès són el resultat 
de recórrer el territori i d’investigar-ne la 

història per posar en valor el patrimoni i 
mostrar-lo d’una forma innovadora i molt 
atraient. L’espera llarga i pacient a la cerca 
de la foscor precisa, intentant esborrar els 
efectes de la contaminació lumínica, i tre-
ballar amb la llum de la lluna i dels estels, 
d’espelmes, de llanternes o cops de flaix, 
són la seva marca d’identitat. El resultat 
d’aquesta tècnica permet copsar com el 
cel abraça els murs de les construccions 
aconseguint ambients màgics que con-
viden a viatjar al món de la solitud, a un 
moment de comunió entre la natura i l’obra 
humana.
 Durant l’acte d’inauguració de la mostra 
Pagès ens passejarà per la sala mentre per 
explicar el treball de camp que ha fet a la 
serralada i els secrets de la seva particular 
tècnica fotogràfica.

Ermita de Sant Onofre

Del 27/09 al 03/10/2019

Aquest curs oferirà un seguit de tertúlies temàtiques dirigides per autors o periodistes La mostra es podrà veure del 26 de setembre al 3 de novembre

La moció proposada per ERC va estar aprovada per unanimitat
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Prepelic i Zisis, dos dels nous reforços. / David Grau - CJB

L’inici de curs no dona treva i la Penya, 
després de rebre el Madrid, viatjarà tot se-
guit cap a Sevilla per enfrontar-se al Coosur 
Real Betis, diumenge a les 5 de la tarda. Els 
andalusos tornan enguany a l’ACB després 
d’un parèntesi a la LEB Or i ho fan amb un 
equip renovat, que s’ha reforçat amb un munt 
de fitxatges. Entre ells, el de l’exverd-i-negre 
Demitrius Conger. La Penya, a més, afrontarà 
dimecres vinent, 2 d’octubre, el seu debut a 
l’Eurocup, a la pista del Nanterre francès. 

Diumenge, visita a Sevilla; i dimecres, debut europeu
Els verd-i-negres se les veuran amb el Betis i el Nanterre francès 

Tota una marató de partits per donar el tret de 
sortida a un curs on els badalonins hauran 
d’acostumar-se a aquest ritme frenètic. El fet 
de compaginar ACB i Eurocup farà que els 
badalonins juguin fins a 25 partis d’aquí al 
mes de desembre. El mes més exigent serà 
precisament l’octubre, amb nou compro-
misos entre les dues competicions. Molta 
feina per als de Carles Duran, però alhora 
un munt d’oportunitats per seguir afinant la 
maquinària. 

LA PRÈVIA 1a Jornada. Pavelló Olímpic, divendres 27 de setembre a les 21.30h

Nit d’estrena a l’Olímpic amb Laprovittola de convidat

LÓPEZ-AROSTEGUI

NIKOS ZISIS

K. PREPELIC

ALEN OMIC LUKE HARANGODY

 JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

REAL MADRID
Entrenador Pablo Laso

J. TAYLOR

FACU CAMPAZZO

JAYCEE CARROLL

W. TAVARES A. RANDOLPH
Laprovittola torna a Badalona de blanc. /  Víctor Carretero (realmadrid.com)

Plat fort per donar el tret de sortida a la 
Lliga ACB 2019/2020. El Madrid, vigent 
campió de lliga, visita l’Olímpic per posar 
a prova el nou projecte verd-i-negre i ho fa, 
a més, amb Nico Laprovittola a les seves 
files. L’MVP del curs passat torna a Badalo-
na, però ho fa vestit de blanc com un dels 
reforços de luxe dels de Pablo Laso. Ell i 
Jordan Mickey són les úniques novetats 

que presenta el Madrid, que manté la resta 
del bloc campió. Un senyor equip que ve 
d’esclafar el Fuenlabrada (116-61) i de tom-
bar el Barça (89-79) en la Supercopa ACB. 
Complicada estrena, doncs, per a la Penya, 
davant d’un conjunt que juga una altra lliga 
per pressupost i plantilla. A més, Shawn 
Dawson encara no està a punt per tornar, 
Birgander va agafant el ritme poc a poc i 

Conor Morgan, que fa uns dies va patir una 
forta contusió al genoll, podria ser baixa. 
Els verd-i-negres venen d’una pretempo-
rada irregular on només han pogut sumar 
una victòria en sis partits i on han exhibit 
una perillosa fragilitat defensiva (91,1 punts 
encaixats de mitjana), però esperen oferir la 
imatge competitiva que van exhibir contra 
el Barça a la Lliga Catalana, liderats per un 

Klemen Prepelic que en la fase de prepara-
ció ha estat el líder ofensiu de l’equip  (20,3 
punts per partit). El matx també serà espe-
cial per a l’eslovè, cedit pel Madrid. L’es-
corta té clar, però, que a l’hora de saltar al 
parquet deixarà de banda la seva vinculació 
amb els blancs: “Ara estic a la Penya i en 
aquests 40 minuts el Madrid serà el meu 
enemic”. 

Núm. 671
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El carnet de la Penya, al mòbil
Avui comença l’ACB i el Joventut està in-
tentant modernitzar-se. Una de les inicia-
tives és que els socis podran descarre-
gar-se el mòbil el seu carnet i, d’aquesta 
manera, no haver d’anar amb cartera. 
Evidentment també tindran el carnet físic 
però pot facilitar les coses. Aquest és el 
primer pas de molts que està fent la Pen-

ya com va ser, per exemple, el marcador 
nou. Queden però dues coses importants 
de cara el futur més immediat: trobar 
patrocinador principal i que els resultats 
acompanyin. No serà fàcil res però el què 
està clar és que les baixes de Dawson i 
Birgander no deixaran veure la Penya real 
fins d’aquí a un mes.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

“Hem de ser capaços de ser sòlids defensivament, 
una cosa que ens ha costat molt en la pretemporada”
Carles Duran no es mostra preocupat pels mals resultats en els amistosos de preparació

“És normal que la gent vulgui que la Pen-
ya segueixi competint amb els millors i 
aquesta també és la nostra il·lusió, però 
el nostre gran repte és competir cada 
partit i sobretot aconseguir el màxim 
de victòries possibles quan abans mi-
llor, per assegurar el nostre gran objec-
tiu, que és la permanència”. Missatge 
d’il·lusió però alhora de prudència de 
Carles Duran just abans de començar 
la lliga, conscient que l’equip va deixar 
el llistó molt alt el curs passat i que ara 
comença una nova història, amb un Jo-
ventut que ha canviat peces importants 
i que té el repte de compaginar l’ACB i 
l’Eurocup. “Ens hem d’acostumar a jugar 
cada tres dies i espero que les victòries 
ens ajudin a fer aquest camí”, apunta 
el tècnic verd-i-negre, que no es mos-
tra preocupat pels mals resultats en la 
pretemporada (un triomf en sis partits): 
“La pretemporada està per provar coses, 
perquè l’equip es conegui, per generar... 
L’any que vam guanyar la Copa del Rei i 
la ULEB Cup no es va guanyar cap par-

Carles Duran. / David Grau - CJB

tit en la pretemporada. Evidentment no 
som aquell equip, però amb això vull dir 
que les pretemporades estan per generar 
hàbits, incorporar els nous... La com-
petició comença ara i si després de set 
o vuit jornades veiem que no guanyem, 
aleshores ens haurem de preocupar, 
però no pas ara. Ara tenim moltes ganes 
de començar la lliga, de jugar davant de 
la nostra afició i de fer el millor partit 
possible davant del Madrid”. 
Duran, a més, està satisfet amb l’acli-
matació dels nous: “En general ha estat 
molt positiva. És cert que Omic no va 
arribar bé físicament i que Kanter, que 
potser és el més introvertit, és també 
el que desconeix més la lliga, però els 
quatre estan aportant el que l’equip ne-
cessita i ho veurem a partir d’ara, en la 
competició real.  Prepelic s’ha adap-
tat molt bé, tot i que espero molt més 
d’ell defensivament,  i d’en Nikos Zisis 
n’estic molt content. D’inici li va costar, 
perquè s’ha d’adaptar al nostre ritme i a 
la nostra manera de ser, però cada cop 

ha estat millor”.
 
El retorn de Laprovittola  
De cara al partit amb els blancs, Duran 
espera una gran rebuda per al base ar-
gentí i també per a Rudy.  “Són dos ju-
gadors que han marcat una època en el 
Joventut, cadascú d’una manera diferent, 
i espero que tinguin la rebuda que es 
mereixen, que ha de ser extraordinària. 
Alhora, espero que en Nico jugui el seu 
pitjor partit possible. No per ell, que li 
desitjo el millor, però si per nosaltres, 
perquè tant ell com tots els seus com-
panys tenen molt talent”. 
El preparador verd-i-negre creu que ara 

mateix el Madrid és “l’equip amb més 
intensitat i el que físicament està millor”. 
“Han fet una bona pretemporada i sobre-
tot tenen jugadors que venen molt rodats 
del Mundial”, afegeix Duran, que espera 
que el seu equip segueixi progressant: 
“Hem de ser capaços de ser sòlids de-
fensivament, una cosa que ens ha costat 
molt en la pretemporada. Ho hem d’acon-
seguir si volem jugar contra el Madrid de 
tu a tu. I sobretot hem d’intentar jugar bé 
el màxim de minuts possibles. En la pre-
temporada hem jugat bé 15-20 minuts i 
a veure si podem allargar aquests bons 
moments davant d’un equip que ens im-
posarà un ritme de joc molt alt”. 

RETARD EN L’ENVIAMENT DELS CARNETS DE SOCI

La Penya ha hagut de demanar discul-
pes aquesta setmana als seus abonats 
davant del retard en l’enviament dels 
nous carnets de soci. El club, a través 
d’un comunicat, va explicar que s’havia 
produït “un problema amb el proveï-
dor”. Els carnets físics no han arribat 

fins aquest dijous i això ha obligat el 
club a oferir diverses alternatives per 
poder recollir-los fins a última hora a 
les oficines i també a l’entrada principal 
de l’Olímpic, just abans del matx amb el 
Madrid. A més, des de dimarts ja es va 
poder activar el nou carnet electrònic. 

Del 27/09 al 03/10/2019
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BADALONA  -  LLEIDA

Badalona:  Morales; Iván Malón, Robusté (Pe-
lón, 56’), Moyano, Toledo; Toni Jou (Adri Díaz, 
64’), Marc Carbó, Abel Suárez (Chema Moreno, 
82’); Robert Simón, Cris Montes; Pallarés.

Lleida: Pau Torres, José Ruiz, Joan Oriol, Tri-
lles, Luso (César Soriano, 44’), Marc (Xemi, 
75’), Eder, Raúl, Abel, Adri i Eneko (Joanet, 63’).

Gols: 1-0 (42’) Pablo Pallarés. 1-1 (76’) Eder.

Àrbitre: Alejandro Sánchez Alba (comitè ara-
gonès). TG: Moyano, Abel, Marc Carbó, Toni 
Jou, Xemi i Pelón.

Públic: 873 espectadors a l’Estadi.

LA PRÈVIA 6a Jornada. Nou Castalia. Diumenge, 29 de setembre. 18.00 hores.

Toca donar el segon pas a Castelló 

FC BADALONACD CASTELLÓ

POSICIÓ 5è
2 Partits a casa G 1  E 1  P 0

Gols a casa Marcats 3 Rebuts 2
Entrenador Óscar Cano.

POSICIÓ 20è
2 Partits a fora G 0  E 0  P 2

Gols a fora Marcats 0  Rebuts 3
Entrenador Juanma Pons.

Foto: Eloy Molina.

Desplaçament de màxima dificultat, 
aquest diumenge a la tarda, per al CF 
Badalona. Un escenari de primera mag-
nitud, el Nou Castalia, amb capacitat 
per a 15.000 espectadors, espera els 
escapulats. Al davant tindran, a més, un 
equip fet amb un dels pressupostos més 
alts de la categoria: el CD Castelló. A 
diferència de la temporada passada, els 
blanc-i-negres han començat bé la lliga 
i es troben molt a prop de les primeres 
posicions, amb nou punts, després de 
guanyar el Sabadell i l’Olot i d’empatar 
amb el València Mestalla, La Nucía i 
l’Espanyol B. L’equip que entrena Óscar 
Cano no ha perdut, doncs, cap dels cinc 
primers partits de la lliga. Una situació 
ben diferent de la del Badalona de Juan-
ma Pons, que diumenge va marcar el 
primer gol i va sumar el primer punt del 
curs, en empatar a casa contra el Lleida. 
“No era fàcil jugar en la nostra situació. 
Però hem fet un pas endavant. És la nos-
tra arrencada, és així... Ens espera un any 
dur i ja ho hem assimilat. En som cons-
cients. Avui, per fi, hem obert la llauna. 
I això és molt positiu”, manifestava des-
prés del partit l’entrenador madrileny, a 
la sala de premsa de l’Estadi, amb una 
barreja d’optimisme i realisme. “Per algú 
com jo, que tinc mentalitat guanyadora, 
és dur. Però venim de quatre derrotes 
seguides, sense marcar, i hem hagut 
d’aguantar noranta minuts amb molta 
tensió. Hem de confiar en la feina feta. 
La feina sempre té premi”, deia també.
Les paraules de Pons potser no aixe-
quen l’ànim de l’afició escapulada, però 
serveixen per entendre la situació de 
l’equip, que es troba en l’últim lloc de 
la classificació des de la segona jorna-
da. En tot cas, és d’agrair la sinceritat 
del tècnic que aquest diumenge encara 

no podrà comptar amb el lateral esque-
rre Valentín Merchán, ni tampoc amb un 
dels puntals de la seva defensa, Miquel 
Robusté. Baixes importants a la rere-
guarda que dificultaran la possibilitat 
de deixar la porteria a zero per primera 
vegada aquesta temporada. En tot cas, 
la mentalitat de l’equip és la d’anar pas 
a pas, sense pensar en la classificació. 
“No queda un altre remei que continuar 
treballant, sense abaixar els braços ni 
el cap, fins que aconseguim canviar 
aquesta dinàmica negativa”, manifesta-
va Pablo Pallarés, l’autor del primer gol 
del Badalona en la lliga 2019/20, que va 
arribar després de més de 400 minuts de 
sequera.
Xiularà el partit l’àrbitre de Castella-La 
Manxa Luis Fernando Collado López.

Juanma Pons: 
“L’empat a un contra 
el Lleida és la nostra 
arrencada. Ens espera 
un any dur i ja ho hem 
assimilat”

Pablo Pallarés: “Hem de 
seguir treballant, sense 
abaixar els braços ni el 
cap, fins a aconseguir 
canviar la dinàmica 
negativa”

 Castelló - Badalona
 València Mestalla -  Espanyol B
 Lleida -  Gimnàstic
 Llagostera -  Hércules
 Andorra  -  Vila-real B
 Ebro - Prat
 Oriola -  Sabadell
 Cornellà  -  Ejea
 Barcelona B -  At. Llevant
 La Nucía -  Olot

Propera Jornada Resultats Jornada5

 Badalona 1 - Lleida 1
 Vila-real B 0 -  Barcelona B 1
 At. Llevant 1 -  Llagostera 0
 Gimnàstic 2 -  Cornellà 2
 Prat 0 -  Andorra 1
 Ejea 1 - Ebro 1
 Olot 1  -  València Mestalla 0
 Sabadell 1   -  La Nucía 0
 Espanyol B 0 -  Castelló 0
 Hércules 1 -  Oriola 3

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Andorra 12 9 2
 2. Vila-real B 12 9 4
 3. Sabadell 10 5 3
 4. Lleida 10 6 5
 5. Castelló 9 6 3
 6. Ejea 8 8 6
 7. Barcelona B 8 7 5
 8. La Nucía 8 4 2
 9. Olot 7 3 3
 10. Llagostera 7 7 8
 11. Espanyol B 6 5 4
 12. Cornellà 6 6 6
13. At. Llevant 6 4 4
 14. Ebro 5 2 4
 15. Gimnàstic 5 7 10
 16. Oriola 4 5 8
 17. Prat 3 5 7
 18. València Mestalla 3 3 5
 19. Hércules 1 3 9
 20. Badalona 1 1 7

Núm. 671
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L’ hegemonia blava 
claudica a la Joan Gamper (3-1)
Els darrers resultats davant el Barça B han estat a favor del Seagull

El Seagull va tornar a ensopegar 
lluny de l’Estadi - segona desfeta en 
dues jornades a domicili -. Tot i que 
en les darreres temporades s’havia 
imposat el domini badaloní al blau-
grana en els duels directes, aquesta 
vegada no va ser així i les ‘gavines’ 
van caure a la Ciutat Esportiva Joan 
Gamper per 3 gols a 1. 
Les blaugranes van aconseguir so-
breposar-se al Seagull d’Ana Jun-
yent en un partit molt igualat. L’alta 
pressió que els dos equips van 
desplegar des de l’inici va dificultar 
la creació d’ocasions de gol. La di-
ferència la va marcar el Barça en la 
seva efectivitat, avançant-se al minut 
20 amb una diana de Tere Morató. 
Malgrat que la reacció del Seagull 
va ser ràpida i Kuwa, sola davant de 
la porteria, va marcar després d’una 
passada a l’espai de Nuria Garrote, 
les blaugrana van marxat al descans 
amb avantatge gràcies a l’aparició de 
Carla Armengol.  

La dinàmica a la segona part es va 
alterar i tant bon punt les locals van 
posar una marxa més, van superar el 
seu rival al camp. Arola Aparicio, una 
de les jugadores més desequilibrants 
del duel, va sentenciar el partit amb 
el tercer gol al minut 55.  El marcador 
ja no es va moure més i els punts es 
van tornar a quedar per a l’equip de 
casa. 
D’aquesta manera, el Seagull marxa 
del territori blaugrana amb la posi-
tivitat d’haver disputat els 3 punts 
a les líders dins del seu canvi en el 
sistema de joc
Amb aquesta derrota, les badaloni-
nes es mantenen a la part baixa de la 
taula -onzena posició - amb 3 punts 
de 9 possibles i diumenge a les 
12.00 hores rebran a l’Estadi a un al-
tre equip filial i un dels conjunts que 
millor tracta el futbol femení, el del 
Atlético de Madrid. Per la seva part, 
el FC Barcelona B es manté líder amb 
9 punts de 9 possibles. Foto: X. Garcia

Del 27/09 al 03/10/2019
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La Llefià cedeix els primers punts; 
pols al cim de 3cat4 entre YT - Lloreda
L’equip de Jordi Souto va generar ocasions però no les va materialitzar

Si el futbol –així com l’esport en gene-
ral– premiés l’esforç, el domini i les oca-
sions, la Unificació Llefià hauria sumat 
els 3 punts davant la UD Cirera. Però com 
malauradament no és així de justicier el 
destí, el conjunt maresmenc va fer la guitza 
els badalonins i es va emportar un punt de 
prestigi del Municipal de Llefià. Els ver-
mells van portar el ritme del matx durant 
els 90 minuts però en cap moment van 
tancar el partit. 

Durant el primer temps van gaudir de di-
verses ocasions però o bé ho evitava el 
porter visitant o era la defensa qui ho feia. 
Malgrat això, Naya va transformar una cla-
ra pena màxima abans del descans i amb-
dós conjunts van marxar a vestidors amb 
el marcador d’1 a 0. 
A la represa, la ‘Llefi’ encara va gaudir 
d’aproximacions molt clares però nova-
ment apareixia la figura d’Antonio per 
evitar-ho. Primer en una ocasió molt clara 
de Demba i posteriorment en una remata-
da amb el pit de Roldán que també la va Foto: Lloreda.

salvar el porter mataroní sobre la línia de 
gol. També als darrers minuts, el Cirera 
va igualar el matx en una acció aïllada, 
impossible per a Cesc de Bode sota pals. 
Amb el xiulet final, un punt més que suma 
l’equip de Jordi Souto i ja en són 5 de 9 
possibles. Aquest diumenge a les 12.00 
hores, la Llefià visitarà Mataró per jugar 
davant el Molinos, equip nouvingut a 
2cat2 i que encara no ha sumat cap punt. 

A Tercera Catalana, el grup 4 comença 
a tenir color  badaloní. Després de tres 
jornades de Lliga, Lloreda i Young Talent 
encapçalen  la competició, amb 9 punts 
respectivament. En aquesta ocasió, els 
vermells van superar sense problemes el 
Cabrils (2-0) i els de Sant Roc van haver 
de remuntar a Badalona Sud davant el Tia-
na (3-1). 

Per la seva part, el Pere Gol va ensopegar 
en la seva visita a un dels equips aspirants 
a l’ascens a Segona, el Vilassar de Mar B 
(4-0). 
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Cara i creu a la primera jornada de lliga 
EBA. Tal com va concloure la temporada 
anterior a Copa Catalunya s’ha reprès el 
curs 2019 - 2020. El Maristes Ademar de 
Lluís García ha mantingut el seu camí vic-
toriós i va emportar-se un triomf històric a 
la pista de l’Arenys Bàsquet - vinculat del 
Joventut - per un marcador de 51-55. Per 
la seva part, el Fruits Secs Corbera de Xavi 
Riera va ensopegar a La Plana davant un 
dels aspirants a disputar la promoció d’as-
cens a LEB Plata, el CB Tarragona, per una 
diferència de 14 punts (63-77).
Començant per la primera victòria badalo-
nina de la temporada, el Maristes Ademar 
va aconseguir un partit sense grans anota-
cions de punts i molt igualat des de l’inici. 
Malgrat arrencar el partit amb una diferèn-
cia negativa de 6 punts al primer quart (14-
8), els de García van començar a millorar 
en els dos pròxims períodes per reduir la 

distància al marcador abans del descans 
(26-24) i liderar el partit a la represa amb 
el millor quart anotador de tot el partit (37-
41). 
Els 8 triples de l’Arenys no van ser suficient 
per obrir una escletxa al marcador i es va 
desfer al darrer quart. Per la seva part, el 
Maristes va mantenir la victòria fins al da-
rrer segon. Quim Franch amb 11 punts, 6 
rebots i 16 de valoració va ser el jugador 
més ben valorat del partit, juntament amb 
Marc Hermoso (6 punts i 13 rebots). Diu-
menge a les 16.00h es disputarà el primer 
partit a La Plana davant el Calvià balear.
En aquesta mateixa pista, el Badalonès va 
caure en la seva estrena davant un Tarra-
gona que aspira a recuperar la seva plaça 
a LEB PLATA, perduda fa 3 temporades. Els 
tarragonins van anar sempre per davant en 
el marcador però sense arribar a trencar 
el partit. L’equip de Berni imposava el seu 

Foto: Círcol

Foto: BDN Flash

L’aspirant s’emporta la victòria de La Plana; debut 
somiat per a l’Ademar a Arenys
Sant Josep i Círcol comencen la temporada a Copa Catalunya

ritme i aconseguia manar en el marcador 
des del primer minut. Els tirs exteriors dels 
locals era el que més en dificultats posava 
als tarragonins que, tot i això, obligaven al 
rival a jugar amb possessions molt llargues 
(15-18). Amb l’inici del segon quart, les 
forces es van igualar i el Badalonès trobava 
l’encert de cara cistella que no va trobar a 
l’inici del partit i era capaç d’apropar-se pe-
rillosament amb un joc efectiu. Un triple del 
conjunt badaloní gairebé sobre la botzina 
deixava un resultat de 31 a 38 quan finalit-
zava el segon quart.
Dos triples consecutius dels visitants a la 
represa donaven un còmode coixí de 13 
punts només començar el tercer quart. Els 
locals no podien amb la defensa plantejada 
pels tarragonins, pel que havien de passar 

gairebé quatre minuts perquè el Badalonès 
tornés a anotar. Un triple de David Fernán-
dez tancava el quart amb un marcador de 
46 a 59 i quai sentenciava els de Riera. Una 
bona defensa tarragonina tancava el partit 
fins al 63-77 final. Diumenge a les 12:30h, 
els ‘dimonis’ es desplacen fins a Palma de 
Mallorca per jugar versus AIR Europa.
Pel que fa a la resta de competicions, aquest 
cap de setmana comença Copa Catalunya 
amb els duels Lliça d’Amunt - Círcol Coto-
nifici ( dissabte, 18:05h) i Sant Josep - Bis-
bal (diumenge, 19:30h). A Primera Catala-
na, quatre duels badalonins: Cultural - Salt 
B (dissabte, 18h), Arbúcies - Minguella 
(dissabte, 18h), Joventut Femení - Lluïsos 
(dissabte, 19:30h) i Natzaret - Santa Eulàlia 
(diumenge, 19:30h).
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Un total del 37 jugadors van participar a 
l’Open Catalunya que s’ha celebrat aquest 
passat cap de setmana a les seus de Calella 
i Reina Elisenda (Barcelona).
Navarro es va proclamar campió de l’Ab-
solut ‘A’ després de vèncer en semifinals al 
seu company de club i d’equip, Pau Lloret, 
i desfer-se en la final de l’ex-badaloní Pra-
dos, botxí de Pèlachs, el tercer integrant 
dels blaus a Divisió d’Honor. Nolis i Redon-
do, mantenint la categoria, van completar 

La sala de premsa del Municipal de Monti-
galà va ser l’escenari de l’acte d’entrega de 
l’anell de campió, de la Lliga Nacional de 
futbol americà (LNFA), als membres de la 
plantilla dels Badalona Dracs, un desè títol 
de lliga que arribava després de vèncer en 
la final a Las Rozas Black Demons (47-6).
El head couch del primer equip, Óscar Ca-
latayud, va prendre la paraula, valorant l’es-
forç de tota la plantilla per una temporada 
gairebé perfecta, invictes a escala nacional 
i amb una gran victòria a terres daneses en 
competició europea.
L’acte va comptar amb l’assistència de dife-
rents representants municipals, encapçalats 
per l’alcalde de Badalona, Àlex Pastor, el 
qual va destacar “l’orgull per a Badalona 

La plantilla dels Badalona 
Dracs rep l’anell de 
campió de la LNFA

El CTT Badalona assoleix 
un or i un bronze a l’Open 
Catalunya Absolut

que un equip porti el nom de la ciutat arreu 
de l’estat espanyol i d’Europa amb tants 
èxits” Pastor també va anunciar que l’equip 
continuarà jugant a Pomar, però que el 
camp de Montigalà s’acondicionarà pròxi-
mament per tal que els Dracs disputin els 
seus partits en aquest escenari.
El president del club degà a Espanya, José 
Luis Soler, va donar paraules d’agraïment 
a la plantilla, valorant l’esforç que el club 
realitza any rere any per competir al màxim 
nivell tant a Espanya com a Europa. Soler 
també va destacar “la il·lusió per un projec-
te de combinació entre educació i esport, 
el qual ens ajudarà a seguir creixent. Els 
jugadors de l’equip lo van fer entrega d’una 
samarreta conmemorativa.

Campionat d’Espanya 
d’Street Skateboarding a 
l’Skate Àgora
L’Skate Àgora acollirà aquest dissabte, la 
final del Campionat d’Espanya d’Street 
Skateboarding, dins de la segona edició 
de “La Platja” context.
La Reial Federació Espanyola de Patinat-
ge i el Comitè Nacional d’Skateboarding 
(CNS) donaran un total de 4.000 € en pre-
mis als primers classificats, a més de ma-
terial de la mà dels diferents patrocinadors 

d’aquest esdeveniment.
Aquesta prova resta oberta a la participació 
de patinadors de qualsevol nacionalitat, 
tant en categoria masculina com femenina. 
Per als skaters espanyols, aquest campio-
nat és puntuable de cara al rànquing que 
donarà la classificació per poder participar 
en els pròxims Jocs Olímpics de Tòquio 
2020.

la participació badalonina a la màxima ca-
tegoria. Menino i Bocanegra també es van 
mantenir a l’Absolut ‘B’, mentre que Ferran 
Novell va aconseguir arribar a les semifinals 
del ‘C’ que li donen l’ascens de categoria.
En Femení ‘A’, actuacions fluixes de Bueno, 
novena, i Bachs, que perd la categoria.
En les categories de promoció, cap resultat 
destacat, excepte uns quarts de final de Jor-
di Lloret en benjamins i, malauradament, 
algun descens de categoria.
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Sembla que de cara a la nova temporada, tinguis 
l’edat que tinguis, pots mostrar interès a formar-te. 
Es poden donar desplaçaments per motius familiars, 
en aquests dies.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Si no estàs prou satisfet en el sector laboral, amb Júpiter 
fent tensió a Neptú, cercaràs altres opcions. Fins i tot, no 
descartes haver de canviar de lloc de residència.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Estàs pendent de resoldre alguns assumptes del sector 
de la salut i laborals i això encara et dóna una mica de ne-
guit. Però les teves emocions es tornen més optimistes.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Pot sorgir un assumpte laboral en un altre indret, el 
que significaria un proper canvi de residència. Et pre-
ocupa el descans i voldries millorar-lo per trobar-te 
més bé.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Els assumptes legals, que potser es van quedar para-
litzats, sembla que arrenquen de nou. Et mous entre 
estalviar o gaudir del lleure. Potser cal posar al dia els 
comptes.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Molts planetes a Casa II, mostren que el teu interès del 
moment, és material. També pot caldre un repàs a la fi-
losofia de vida pròpia, per trobar més sentit a tot plegat.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Amb diversos planetes a Verge, transitant la teva Casa 
XI, t’inclines a posar el focus en les qüestions laborals 
i materials, i te’n preocupa sobretot, la projecció futura.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Les qüestions relatives a la llar prenen protagonisme, 
i potser penses a invertir en una nova casa. La salut 
sexual és una àrea de l’existència dels adults, que t’in-
teressa.

  Bessons (21/5 al 21/6)
En aquests dies pots haver de passar més temps a casa 
del que és habitual en tu, sigui per qüestions de salut, 
o bé perquè t’has apuntat, com d’altres, a la tele feina.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Amb tants planetes al teu signe, pots sentir-te protago-
nista. Irradies una energia que pot procurar-te segui-
dors. Si necessites divulgar-te, aquest pot ser un bon 
moment.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Voldries que les coses agafessin un altre ritme, espe-
cialment el que té a veure amb la feina i els diners. És 
un bon moment per fer una anàlisi detallat de què cal 
millorar.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
La professió pot demanar més energia en nous projec-
tes, el que pot restar temps per altres activitats o per es-
tar amb la parella. Fes la teva valoració per triar el millor.
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