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L’Ajuntament 
negocia amb 
la Sareb

L’app ‘AMB 
Aparcament 
Metropolità’ 
estalvia temps 
i diners              7

Després de diferents intents de compra, 
el consistori li demana que acabi l’edifici

Parquímetre de Badalona
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L’Ajuntament demana a la Sareb destinar-lo 
a habitatge públic i social

Fa pràcticament 15 anys, dos construc-
tors locals van aixecar un gran edifici al 
solar situat entre els carrers Alfons XIII, 
Joan Sebastià Bach i Andrés Segovia. 
L’edifici, que té dues parts diferencia-
des va parar-se de cop, per un problema 
econòmic que va tenir la promotora. De 
fet, la grua que aixecava el bloc de pisos, 
de moment ja tenia cinc aixecats, segueix 
instal·lada gairebé 15 anys després. Ac-
tualment l’edifici és propietat de la Sareb. 
Tota l’estructura està construïda, en una 
part amb les parets, balcons i finestres 
acabats, i l’altra encara per construir. Els 
veïns de la zona, sobretot del número 410 
d’Alfons XIII, situat al mig de l’edifici mig 
construït, fa anys que denuncien l’estat de 

L’edifici de l’Avinguda 
Alfons XIII espera fa 15 anys 
el seu acabament

deixadesa i tots els problemes que han 
patit durant aquests darrers 15 anys. Les 
plagues d’animals, sobretot de rates, els 
problemes de convivència, amb ocupes i 
multitud d’incendis, i la brutícia s’ha anat 
acumulant durant els anys. Els veïns han 
presentat instàncies, denuncies i tota 
mena de queixes, però cap ha aconseguit 
seguir amb l’obra, i sobretot desmuntar la 
gran grua, situada a dins de l’edifici, que 
alguns asseguren que té un perill de cau-
re un dia. L’antiga constructora també va 
deixar a l’obra les dues sitges de ciment, 
situades a la part del darrera de l’edifici. 
Una part de l’edifici, la més construïda, 
va ser tapiada fa un temps per evitar més 
ocupacions.

Ocupacions, plaga de rates i incen-
dis en aquest edifici
Just al mig de l’edifici a mig construir hi 
ha l’únic establiment obert enmig de tot 
aquesta imatge desoladora, el Bar Aveni-
da. Allà hi trobem dos veïns de la zona, 
l’Isidoro Martínez i en Jordi Serra. Ells 
mateixos reconeixen que fa tants anys 
que està així l’edifici que no recorden 
que va construir-se. Els dos veïns la-
menten l’estat d’abandó, però sobretot 
els problemes de convivència, amb ocu-
pes que han provocat desenes d’incendis 
i sobretot per la plaga de rates. L’Isidoro 
i en Jordi comenten al Diari de Badalona 
que tot i alguna neteja puntual, la brutícia 
s’acumula per tots els racons d’aquest 
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Vista de la part posterior de l’edifici amb la grua encara instal·lada

gran edifici. Per la seva part, diversos 
veïns del número 410 de l’Avinguda Al-
fons XIII comenten que les tanques que 
envolten l’edifici també dificulten el pas 
per la vorera, sobretot per les persones 
amb mobilitat reduïda. També les perso-
nes que van amb carrets de compra han 
de baixar a la calçada per poder circular 
per aquest tram. El veïnat, més proper a 
l’obra inacabada, també lamenta la poca 
ajuda que han rebut per part de les admi-
nistracions durant aquests darrers anys, 
sobretot amb els problemes de convi-
vència amb els ocupants i la quantitat 
d’ensurts que varen patir amb els incen-
dis provocats, que també feien anar de 
bòlit als bombers de la ciutat. Els veïns, 
però, celebren que les mesures de tapiar 
part d’aquest edifici, van fer marxar els 
ocupants i reduir els problemes. Ara, el 

EL CONTRAPUNT: NOVES CONSTRUCCIONS I REMODELACIONS 
D’EDIFICIS A DIFERENTS ZONES

Les grues de construcció s’han multi-
plicat, durant els darrers mesos, a molts 
barris de Badalona. Només al barri del 
gorg, les promotores estan aixecant a la 
vegada fins a 11 nous edificis. A l’al-
tra punta de la ciutat, a Casagemes, en 
només dos carrers, Santa Maria i Fran-

cesc Planas i Casals, aquest Diari ha po-
gut confirmar la remodelació i construc-
ció de 8 actuacions. Un altra zona on les 
grues també estan present és Canyadó, 
amb promocions en marxa a l’antic local 
de Jumberca i també noves promocions 
a la zona del Cristall.

veïnat espera amb candeletes la represa 
de les obres i que l’edifici tingui ben aviat 
acabat.

L’Ajuntament aposta per destinar 
els pisos a l’habitatge públic i social
Des de l’Ajuntament han explicat al Dia-
ri de Badalona que la prioritat del con-
sistori seria poder acabar l’obra, però 
actualment és propietat de la Sareb. 
L’Ajuntament s’ha posat en contacte amb 
la Societat de Gestió d’Actius Procedents 
de la Reestructuració Bancària per mirar 
d’agilitzar aquesta gestió, tot i l’alt cost 
que té tenir els pisos a punt. La primera 
intenció era que l’Ajuntament comprès 
l’edifici, però econòmicament pel con-
sistori és inviable. El govern vol que tots, 
o part d’aquests habitatges, estiguin des-
tinats a pisos socials i públics.

Carrer Francesc Planas i Casals  amb obres en marxa

Vivenda i treball, les primeres 
necessitats dels badalonins
Amb les converses que han mantingut 
l’Ajuntament de Badalona i la SAREB, el 
consistori dona un pas endavant perquè 
la propietat acabi la rehabilitació d’un 
edifici que porta 15 anys abandonat: el 
situat entre els carrers Alfons XIII, Joan 
Sebastià Bach i Andrés Segovia. L’acaba-
ment del bloc sencer de pisos,   dels quals 
alguns podrien anar destinats a habitatge 
públic i social. Una obra necessitada en 
una zona de conexió dels barris de Sant 
Roc, La Salut i Llefià amb unes demandes 
socials concretes com és la pobresa habi-
tacional. Al mateix edifici s’han produït al 
llarg dels anys problemes de salut pública 
i de convivència, també multitud d’incen-
dis. Les denúncies presentades pels veïns 
són nombroses i fa temps que aquests 

demanaven solucions. Per altra banda, 
la creació de llocs de treball és un dels 
grans reptes dels propers mesos i és una 
gran notícia l’acord de col·laboració entre 
l’Ajuntament i una gran empresa que es 
vulgui instal·lar a la ciutat.  120 badalo-
nins que tindran la possibilitat de canviar 
la seva situació laboral.
L’administració impulsa una política en 
vivenda donant una empenta a l’immobi-
lisme de la SAREB i a la vegada ajudant a 
que badalonins puguin trobar un lloc de 
treball. Són dues de les primeres accions 
del nou govern en minoria que, tot i els 
continuats intents de desestabilització 
i bloqueig per part d’alguns partits de 
l’oposició, comença a marcar la seva línia 
de mandat.

EDITORIAL
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Entrevistem el president de la Federació de Comerciants de Badalona, Cinto Gubern

Constituït gairebé com un acte de ciutat, la 
Fira de Comerç d’aquesta tardor ha celebrat 
la seva 3a edició amb uns resultats òptims. 
Aquest Diari ha parlat amb el president de 
la Federació de Comerciants de Badalona, 
Cinto Gubern, que ha fet una valoració de la 
Fira i ha posat de manifest el posicionament 
dels comerciants respecte la pacificació de 
Francesc Layret.

Quina valoració fa de la Fira de Comerç 
d’aquesta tardor?
La Fira aquest any ha estat un èxit rotund. 
Hem passat de 29 parades a una cinquan-
tena, quasi bé s’ha doblat la xifra. Per un 
costat, han hagut actuacions musicals que 
han aconseguit portar a molta gent. Per al-
tra banda, també hem tingut la presència de 
foodtrucks. És a dir, ha estat una Fira ben 
muntada i l’afluència ha estat d’unes 8.000 
a 10.000 persones en tot el cap de setmana, 
de divendres a diumenge. El diumenge a les 
15h encara hi havia gent i vam tancar més 
tard per això.
L’única cosa a millorar que podria dir és que 

“La Federació vol donar les mateixes
oportunitats a tots els comerços” 

Cinto Gubern / Ángela Vázquez

hi havia moments en què allò es col·lapsava 
i potser estaria bé buscar espais més am-
ples per les actuacions musicals i els es-
cenaris.

Aquest esdeveniment pot arribar a 
créixer i ser un acte de ciutat? 
De fet, aquesta es la intenció. Que sigui un 
acte de ciutat i que tots els comerciants de 
Badalona vulguin ser representats a la Fira 
perquè la gent els conegui. Nosaltres do-
nem aquesta oportunitat als comerciants, 
per una banda, dels diferents barris de la 
ciutat perquè es donin a conèixer a la gent 
del Centre i, per altra, perquè aquests vegin 
també com és el comerç en aquesta zona.

Hi ha possibilitats que hi hagi una altra 
edició a la primavera?
Segur que sí, està adjudicat ja. Fer 2 edi-
cions a l’any és totalment rentable, en espe-
cial a finals de març i a finals de setembre. 
Ajuda molt al petit comerç. Fins i tot hi ha 
gent que en demana més, però això ja seria 
massa i implicaria cremar  el model. 

Com es presenta el comerç de cara al 
darrer tram de l’any, apropant-se el 
Black Friday i la campanya de Nadal?
Ho esperem amb moltes ganes, tot i que 
depenem molt del temps. Per exemple, ara 
estem a octubre i fa una calor com si esti-
guéssim a l’agost encara, cosa que no ens 
convé gaire. Necessitem un canvi de temps 
per començar a vendre el producte d’hivern. 
Personalment opino que serà el Dia del Pi-
lar , el 12 d’octubre, quan es dispararà la 
campanya d’hivern. El Black Friday, per altra 
banda, maquilla molt el mes de novembre, 
que acostuma a ser fluix. És a partir del 29 
de novembre, més o menys, i fins als Reis 
Mags que la venda augmenta.

Respecte Francesc Layret, què creieu el 
sector de comerciants sobre la pacifica-
ció del tram?
Fer una cosa a la brava no porta res bo i 
això és el que passaria si es fes ara perquè 
mai cap govern de l’Ajuntament ha presen-

tat un projecte coherent sobre la pacificació 
de Francesc Layret. El Centre de Badalona 
és complex i si aquesta iniciativa fos fàcil, 
nosaltres ja hauríem dit de tallar-lo fa 30 
anys. De fet, és el que vam fer amb el Carrer 
del Mar, que es va tallar fa 55 anys i va ser 
el primer carrer pacificat de tota Espanya, 
tot sota un mandat franquista.

Quina seria una possible alternativa?
No tot Francesc Layret té les mateixes ca-
racterístiques. El tram que va des de la Rie-
ra fins l’Ajuntament sí que té les voreres i 
els carrers estrets, però en altres, és tot el 
contrari i si talles aquestes parts, quedarà 
un desert.  
Per tant, una possible proposta seria només 
pacificar el tram des de Martí i Pujol fins el 
carrer del Temple. La resta no és necessa-
ri perquè a partir d’aquí, la gent es dilueix. 
Que hi circulessin, no obstant això, els au-
tobusos, no seria un inconvenient perquè 
aquests no contaminen. 

RÈCORD D’ASSISTÈNCIA: 10.000 ASSISTENTS

El balanç no podria haver estat més po-
sitiu. La Fira de tardor de comerciants 
de Badalona va tenir lloc el passat cap 
de setmana i van participar-hi més de 
40 comerciants que van omplir la Plaça 

de Pompeu Fabra amb les diverses ac-
tuacions i tallers per a tota la família que 
també van tenir lloc. La intenció, veient 
l’èxit, és poder repetir la fira dues vega-
des l’any, a la primavera i a la tardor.

Fira de Comerç d’enguany

Núm. 672
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L’Ajuntament de Badalona, mitjançant el 
Servei Municipal d’Ocupació, col·laborarà 
amb l’empresa Bricomart en el procés de 
captació de candidatures per facilitar la se-
lecció i cobertura dels 120 llocs de treball 
previstos i que s’instal·larà al polígon de 
Montigalà.

La selecció de personal es realitzarà a partir de l’11 de novembre

Ajuntament i Bricomart col·laboraran 
per donar feina a 120 persones de Badalona 

La selecció dels perfils professionals ne-
cessaris es farà al centre IMPO de Can 
Boscà (carrer de la Nova Cançó núm. 1) a 
partir del dilluns 11 de novembre.
Les ofertes per cobrir els llocs de treball 
són principalment, venedors/es, asses-
sors/es especialitzats/es, personal de 

caixa/cobrament i personal de logística/
recepcionistes de materials.
Les persones interessades trobaran la in-
formació sobre les principals característi-
ques de les ofertes d’ocupació al web ht-
tps://www.impo.cat/ del Servei Municipal 
de Promoció de l’Ocupació.

L’empresa Bricomart ha anunciat que 
l’obertura del nou magatzem a Badalona 
està prevista per al març del 2020 i supo-
sarà el quart d’aquesta companyia a Cata-
lunya.
Pel que fa a les característiques, el ma-
gatzem s’instal·larà al barri de Montigalà 
de Badalona sobre una parcel·la de més 
de 19.000 metres quadrats distribuïts en 
dos plantes de venda al públic, un pati de 
càrrega de materials i més de 400 places 
d’aparcament.

Col·laboracions amb noves empreses
D’aquesta manera, l’Ajuntament de Bada-
lona s’obre a possibles col·laboracions 
amb noves empreses per tal d’ajudar a la 
població a trobar feina i agilitzar la cerca 
laboral. Un procés que el sector privat pot 
aprofitar per cooperar amb el teixit local i 
obtenir un resultat que beneficiarà amb-
dues parts. Així, es contribueix a impulsar 
el desenvolupament econòmic local i la 
creació de treball.

Del 04/10 al 10/10/2019



ACTUALITAT6 Ángela Vázquez - redaccio@diaridebadalona.com

Tot i el petit repunt el conseller Buch diu que “Badalona és una ciutat segura” 

Els delictes a Badalona es mantenen 
per sota de la mitjana catalana 

Dilluns passat, l’edifici El Viver va acollir la 
Junta Local de Seguretat, que va comptar 
amb la presència de l’alcalde Pastor, el con-
seller d’interior, Miquel Buch, el subdelegat 
del Govern a Barcelona, Carlos Prieto, el 
regidor d’Àmbit de Govern i Territori, Rubén 
Guijarro i els màxims responsables de la 
Guàrdia Urbana, Mossos, Cos Nacional de 
Policia de la ciutat i Guàrdia Civil.
L’objectiu d’aquesta Junta estava clar: de-
manar més efectius de Mossos d’Esquadra 
destinats a Badalona. Pastor feia la petició al 
conseller d’Interior, que declarava que “estic 
convençut que sí que hi haurà més agents 
de Mossos a la ciutat, però jo no puc antici-
par-me i dir-li un número determinat perquè 
qui decideix aquí són els uniformats”.
Aprofitant, a més, la presència de tots els 
cossos de seguretat a la reunió, Pastor tam-
bé va demanar la coordinació i col·laboració 
de la Guàrdia Civil en operacions conjuntes 
d’importació, exportació i d’hisenda. L’alcal-
de també ha reclamat a la Policia Nacional 
amb presència a Badalona que intensifiqui 

Junta Local de Seguretat del passat dilluns 

les actuacions en zones de la seva respon-
sabilitat.

“Els resultats són millors que l’any 
passat, però no estic content”
Àlex Pastor feia aquestes declaracions en 
acabar la Junta. Segons s’ha explicat, els fets 
delictius han augmentat un 6,7%, durant el 
darrer any, de l’agost de 2018 a l’agost de 
2019. Aquest augment també s’ha traduït en 
un pujada del nombre de detencions per part 
de la policia, un 4,3%. Pel que fa a la tipo-
logia de delictes que han anat en augment, 
Pastor ha fet públic que “han pujat un 9,4% 
els delictes contra la seguretat vial” i que la 
policia “ha intervingut un 62% més en roba-
toris amb intimidació o violència i un 51% 
en robatoris a l’interior de vehicles”. Per con-
tra, ha explicat que hi hagut un descens d’un 
13,8% de robatoris a domicilis i d’un 9,7% 
en maltractaments en l’àmbit domèstic.
Tot i això, Badalona es troba per sota del per-
centatge de fets delictius a Catalunya, que és 
d’un 76,6%.

Núm. 672
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Badalona s’adhereix a l’app 
‘AMB Aparcament Metropolità’

El passat dimecres es va presentar oficial-
ment l’aplicació mòbil ‘AMB Aparcament 
Metropolità’ que funciona des del mes de 
març a Barcelona i que ara també ho farà 
a Badalona. 
L’eina, impulsada per l’Ajuntament de Bar-
celona i BSM, té com a objectiu unificar el 
model d’aparcament, fins ara gestionat in-
dividualment per cada municipi. D’aquesta 
manera, els usuaris que utilitzin l’app ja 
poden consultar i abonar les corresponents 
taxes dels aparcaments regulats en superfí-
cie (com les àrees blaves o verdes) a través 
d’aquesta, sense necessitat dels clàssics 
parquímetres. El darrer mes de Setembre 
es van realitzar gairebé 6.000 operacions 
als municipis de l’Hospitalet de Llobregat, 

Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Santa 
Coloma de Gramenet.

Què suposa?
Sobretot, 3 avantatges: un estalvi de temps 
perquè el procés de pagament, treure el 
tiquet i tornar al cotxe a deixar-lo es farà 
automàticament des de l’app, estalvi econò-
mic, ja que només es paga el temps real al 
no fer-se prepagament i una major acces-
sibilitat als descomptes de les tarifes dels 
vehicles ambientalment sostenibles.
En aquest sentit, BSM i AMB Informació 
són els encarregats de mantenir la gestió 
de la plataforma i de gestionar el servei 
d’Atenció al Usuari, i l’AMB regula i coor-
dina l’accés dels municipis. 

La ciutadania portava mesos denunciant els 
constants accidents en aquest encreuament 
de la localitat, degut al gran nombre d’ave-
ries del semàfor. Les càmeres de seguretat 
d’un bar de la cantonada s’han convertit 
durant aquests dies en el millor testimoni 
de l’accidentalitat de l’encreuament. Un au-
tobús envestint a un vehicle o un cotxe por-
tant-se per davant una furgoneta són alguns 
dels impactants accidents que s’han pogut 
presenciar. “Jo evito passar per aquí amb el 

L’Ajuntament demana 
explicacions per l’averia 
d’un semàfor 

cotxe” o “si falla el semàfor la gent no res-
pecta el ceda el pas” són les declaracions 
dels veïns i veïnes de Badalona, que veu-
en amb por aquest “punt negre”, ja que en 
només 2 mesos s’han produït 5 accidents de 
trànsit. L’Ajuntament de Badalona ha comu-
nicat a aquest Diari que el polèmic semàfor 
del carrer Baldomer Solà amb Saragossa de 
Badalona ja es troba en funcionament des 
del passat dilluns i que ha fet una reclama-
ció a l’empresa responsable dels semàfors. 

Amb aquesta aplicació es podrà pagar l’aparcament de tota l’àrea metropolitana

Parquímetre de Badalona

Moment d’un dels accidents

Del 04/10 al 10/10/2019
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Can Ruti atendrà a domicili als pacients pediàtrics 
amb malalties cròniques complexes

Ensenyament exposa 
com detectar assetjament 
o violència a les aules
El Badalona Centre Internacional de Negocis 
(BCIN), al polígon de Les Guixeres, va aco-
llir, el dimecres per la tarda, la 1a Jornada 
Informativa sobre Violència de Gènere, Asse-
tjament Escolar i Maltractament al Professo-
rat. La sessió informativa anava adreçada al 
col·lectiu d’ensenyament, des de les escoles 
bressol fins a l’educació postobligatòria.
L’objectiu era explicar als assistents com 
detectar i afrontar aquestes problemàtiques, 
molt presents a les aules en la nostra so-
cietat i que poden portar a situacions límits 
com poden ser el suïcidi o el mal físic dels 
alumnes. La Jornada va comptar, primer de 
tot, amb la presència de l’alcalde Pastor i del 
Superintendent cap de la Guàrdia Urbana de 
Badalona, Conrado J.Fernández Justes, que 
estava al capdavant d’aquesta sessió infor-

Des d’aquest mes d’octubre, l’Hospital 
Germans Trias ha posat en funcionament 
un nou dispositiu per poder atendre a do-
micili pacients pediàtrics amb malalties 
cròniques complexes. Aquest tipus de 
malaltia és cada vegada més comú a la 
nostra població: entre el 10% i el 20% de 

mativa. 
Els temes a tractar, per ordre, van començar 
amb la detecció de la violència de gènere en 
el comportament de menors, a càrrec de la 
psicòloga Florence Solà Bassas i van conti-
nuar amb la detecció de l’assetjament escolar 
on l’encarregada va ser la infermera espe-
cialitzada en pediatria de Badalona Serveis 
Assistencials, Verónica Villarejo Romero. 
Després, es va donar una altra perspectiva 
a la violència de génere, enfocant-ho al pro-
fessorat i donant les eines per denunciar-ho, 
tot això a càrrec del jutje degà dels jutjats de 
Badalona, Josep Maria Noales Tintoré.
Sobre les 18.30h, la presidenta de la Federa-
ció de Dones de Badalona, Rocío Mateos, va 
tancar l’acte parlant dels recursos i ajuts per 
a les víctimes d’aquesta violència.

Sessió de la Jornada Informativa

nens i nenes tenen necessitats especials de 
salut, i un 1% pateix malalties cròniques 
d’alta complexitat. Els pacients reque-
reixen múltiples visites mèdiques amb di-
ferents especialistes i moltes exploracions 
complementàries de seguiment. Per això, 
aquesta Unitat donarà una atenció integral 

al nen i a la seva família, tant des del punt 
de vista mèdic com social i psicològic.
Per altra banda, la posada en marxa del 
programa d’Hospitalització Domiciliària 
Pediàtrica permetrà escurçar l’estada hos-
pitalària de pacients que requereixen trac-
taments o cures perllongades, disminuint 
els riscos derivats de la hospitalització 
i millorant la satisfacció de pacients i fa-
mílies. Així com la hospitalització domici-
liària en pacients adults està  àmpliament 
desenvolupada, aquesta Unitat serà pione-
ra a Catalunya en la hospitalització domici-
liària pediàtrica.
L’objectiu de la posada en marxa d’aquesta 
Unitat és millorar la qualitat de vida dels 
pacients i de les seves famílies gràcies a 
l’atenció en el seu propi domicili, la qual 
cosa disminuirà els requeriment d’assis-
tència al centre hospitalari. Amb aquest 

dispositiu,  s’implementa un nou model 
d’atenció integral als infants i joves de 
l’àrea de referència de l’Hospital afectats 
per malalties cròniques limitants o ame-
naçants per a la vida.
Segons Carlos Rodrigo, director clínic de 
Pediatria a la Metropolitana Nord de l’ICS, 
“donades les característiques de la nostra 
població, era imprescindible establir una 
Unitat d’atenció pal·liativa i al pacient crò-
nic complex pediàtric i, a més, aprofitar el 
recursos de l’hospitalització a domicili al 
nostre territori”. Per la seva banda, Maria 
Méndez, cap de Servei de Pediatria de 
l’Hospital Germans Trias, considera que 
aquesta Unitat “respon a una necessitat del 
nens i nenes de l`àrea, i que amb l’atenció 
integral i unificada  dels pacients més vul-
nerables millorarà molt la seva qualitat de 
vida i la satisfacció de les seves famílies”.
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El passat divendres per la nit, l’autor 
material de l’apunyalament mortal a la 
jove del Port Olímpic, la nit del 4 de 
setembre, va ser localitzat per la poli-
cia a un pis del barri de Sant Roc. Mo-
ments abans de la detenció, el jove es 
va suïcidar. L’altre noi que també hi era 
la nit de l’assassinat de la jove es va 
entregar només uns dies abans.

El nadó llançat pel seu pare al riu 
Besòs va ser trobat per un gos dels 
Mossos d’Esquadra el passat diven-
dres, 3 dies després dels fets. El cos 
de la criatura es trobava entre el can-
yissar de la riba, segons va comunicar 
el mateix dia la intendenta de Mossos, 
Montse Estruc. El pare, menor d’edat, 
està detingut en règim tancat.

SE SUÏCIDA L’ASSASSÍ DE LA 
JOVE DEL PORT OLÍMPIC

TROBAT EL COS SENSE VIDA 
DEL NADÓ AL RIU BESÒS

BREUSEls veïns del Gorg continuen 
esperant el CAP del seu barri
La construcció hauria d’haver començat a finals del 2018

Davant la previsió de creixement poblacio-
nal del barri de Gorg, de Badalona, l’any 
2017, el llavors conseller de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, Antoni Comín, 
va anunciar que hi hauria un nou CAP en 
aquest barri que estaria construit a princi-
pis del 2021 i es començaria a instal·lar a 
finals del 2018. La necessitat era urgent, ja 
que els veïns i veïnes de Gorg havien de 
traslladar-se al centre de Sant Roc i, tal i 

com va dir Comín quan es va presentar el 
projecte amb la llavors alcaldessa de la ciu-
tat, Dolors Sabater, la construcció del nou 
centre era “la inversió prioritària de l’Aten-
ció Primària a Catalunya” des que el Depar-
tament va analitzar totes les àrees bàsiques 
de salut del país i va concloure que la de 
Sant Roc era la que presentava una situació 
sòcio-econòmica més complicada. Per Co-
mín, aquesta aposta era també “un compro-

mís clar amb els barris més vulnerables”.

“Ho portem reivindicant des de fa 10 
anys”
Aquest Diari s’ha posat en contacte amb la 
presidenta de l’Associació de Veïns i Veïnes 
del Gorg, la  Teresa. “El CAP és una de les 
reivindicacions que vam fer fa molts anys, 
uns 10 més o menys, i va ser una petició 
de totes les associacions del Districte, no 
només d’una”, explica la Teresa. Actual-
ment, els treballs en la construcció d’aquest 
CAP són inexistents i els veïns i veïnes del 
Gorg continuen sense un centre d’atenció 
primària al barri. El passat dijous es va 
celebrar una reunió d’entitats on l’Ajun-
tament de Badalona es va mostrar a favor 
de reprendre els treballs. No obstant això, 
el tema dels centres d’atenció primària és 
competència del Servei Català de Salut. 
Aquest Diari es va intentar posar en con-
tacte amb ells, però al moment de tancar 
l’edició no vam obtenir resposta sobre el 
futur del CAP del barri de Gorg.

Solar on anirà ubicat el CAP
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Aplicació ‘Pokémon Go’

Catalunya (UOC). 
“La major pandèmia que viuran les socie-
tats desenvolupades és la solitud de les 
persones d’edat avançada de les persones 
d’edat avançada. Aquests sistemes ajuden 
a combatre la soledat” fent-los sentir que 
pertanyen a un col·lectiu, va explicar el 
professor de la UOC Jordi Piera .  Piera 
és director d’Innovació, Recerca i Tecnolo-
gies de la Informació de l’entitat Badalona 
Serveis Assistencials (BSA) i va recollir la 
proposta d’una treballadora a la qual se li 
va ocórrer recomanar als néts d’un home 
que sortia poc de casa que ho animessin 
a jugar a aquest joc, amb bons resultats.

Treballadors de serveis socials sanitaris 
de Badalona han recomanat als jubilats 
participar en trobades de jugadors del joc 
‘Pokémon Go’ en places i carrers, per tal 
de combatre el sedentarisme i l’aïllament i 
millorar el seu benestar.
La iniciativa vol animar la gent gran a sor-
tir més de casa i caminar una bona esto-
na, així com millorar les seves relacions, 
participant en aquest joc, que només a 
Badalona, mou un miler de participants, i 
va sorgir per idea d’una treballadora social 
d’un centre d’atenció primària (CAP) de 
la ciutat, va explicar en un comunicat el 
passat divendres la Universitat Oberta de 

Sanitaris recomanen a 
ancians jugar a ‘Pokémon Go’ 
per combatre el sedentarisme 
L’objectiu és evitar l’aïllament

Demà, dissabte, es presentarà el projecte “Radars Badalona”

Badalona aturarà el risc 
de solitud de la gent gran 

La festa d’inauguració d’aquesta iniciativa 
serà demà, dissabte, 5 d’octubre, al passeig 
de la Rambla. L’acte té l’objectiu de donar 
a conèixer i apropar al conjunt de la ciuta-
dania aquest projecte que té la voluntat de 
crear una xarxa comunitària i de prevenció 
per tal de reduir el risc de soledat i aïllament 
de la gent gran.
Amb la iniciativa, de l’Ajuntament de la ciu-

Projecte Radars Barcelona

tat, hi col·labora el programa “Radars” de 
l’Ajuntament de Barcelona amb la partici-
pació de les associacions veïnals, entitats 
socials –com creu Roja i Amics de la Gent 
Gran- i els serveis socials municipals.
A partir de les 17 hores la primera tinen-
ta d’alcaldia i regidora de l’Àmbit de Drets 
Socials i Feminismes, Aïda Llauradó; el 3r 
tinent d’alcaldia i regidor d’Educació i Im-

puls de Ciutat, Jordi Subirana, i la regidora 
de l’Àrea de Gent Gran, Andrea Zapata, així 
com representants de les diverses entitats 
participants donaran a conèixer les carac-
terístiques i objectius del projecte “Radars 
Badalona”. Posteriorment tindrà lloc un be-
renar popular, tallers de papiroflèxia, titelles 
i un espectacle musical.

“Radars Badalona”
El projecte ja es troba funcionant als barris 
del Centre, Coll i Pujol i Dalt perquè una 
de les característiques d’aquests barris és 
l’envelliment de la població, molta de la 

qual viu sola o amb una altra persona de la 
mateixa edat.
A partir de la detecció de la persona o per-
sones en risc de soledat a aïllament la Taula 
Radars fa una valoració de la seva situació i 
posa en marxa els acompanyaments neces-
saris amb els serveis socials municipals i 
el voluntariat amb la finalitat que aquestes 
persones grans s’incorporin a la xarxa co-
munitària de relacions socials.
La campanya també està oberta a tota la 
ciutadania que desitgi ajudar a les persones 
grans i s’ha habilitat el telèfon gratuït 900 
102 844.
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Aquest diumenge arriba la 5ª edició 
de la ‘Huella Solidaria’ 
Els diners recaptats aniran destinats a la lluita contra l’exclusió escolar

Participants de la ‘Huella Solidaria’ l’any passat

Ja són 5 anys celebrant a Badalona la ‘Hue-
lla Solidaria’ que, aquest any, pretén recollir 
fons pel projecte de lluita contra l’exclusió 
escolar, emmarcada en la campanya de 
lluita contra la cronificació de la pobresa, 
#EncaraNo, de la Creu Roja a Catalunya.
Aquest diumenge, 6 d’octubre, els partici-
pants sortiran des de la Rambla del Passeig 
de Badalona per fer una ruta per la ciutat, 
passant per la Serralada de Marina o la 
Creu de Montigalà, i acabar al mateix punt 
de sortida. Les inscripcions, 7 €, seran els 
donatius.
Aquest Diari s’ha posat en contacte amb 
la Rosa Maria Sánchez Martín, tècnica de 
Creu Roja Barcelonès Nord, que ens ha 
explicat amb més detall les característiques 
d’aquesta caminada solidària.

- La ‘Huella Solidaria’ va començar 
sent una iniciativa molt més petita del 
que s’ha convertit ara. Com ha acon-
seguit créixer tant?
La Petjada ha aconseguit arribar a la seva 
cinquena edició gràcies a la participació de 
la ciutadania, que cada any se suma a la ini-
ciativa. Molts repeteixen any rere any, però 
també es van sumant nous participants. 
També ha crescut gràcies a la col·labora-
ció dels voluntaris i voluntàries que donen 
suport en les tasques logístiques de la ca-
minada, tant del Comitè Organitzatiu de la 
Petjada com els de Creu Roja Barcelonès 
Nord. Com no, els sponsors, mitjançant la 

donació de productes cada any, també són 
un suport fonamental. 
D’altra banda, en tractar-se d’una activitat 
lúdic festiva i no competitiva, molt fami-
liar, amb una fi solidària, els participants 
s’ho passen molt bé, i el boca a boca ha fet 
que cada any guanyi més adeptes. També 
és important remarcar que el donatiu de la 
inscripció es destina íntegrament al projecte 
d’atenció a la infància, i aquesta transparèn-
cia i fiabilitat fa que cada any la gent se 
sumi a la iniciativa.

- L’objectiu ha variat al llarg dels 
anys?
L’objectiu ha estat centrat sempre en com-
partir un matí divertit i saludable, al mateix 
temps que es col·labora amb els projectes 
d’atenció a la infància que desenvolupem 
des de Creu Roja Barcelonès Nord. Els 4 
primers anys, els diners recaptats s’han 
destinat al projecte d’alimentació infantil. 
Aquest any, al projecte de lluita contra l’ex-
clusió escolar.

- Quines són les novetats d’aquesta 
5a edició?
El moment de la sortida serà encara més 
especial que en edicions anteriors, per a 
celebrar que ja són 5 anys deixant petjada 
a Badalona. D’altra banda, com comentava, 
aquest any els diners recaptats es destina al 
projecte de lluita contra exclusió escolar, de 
Creu Roja Barcelonès Nord.

En la vespra de l’1 d’octubre, els veïns 
i veïnes de Badalona van convocar una 
manifestació que va recórrer alguns ca-
rrers del Centre de la ciutat. L’objectiu 
no va ser altre que fer memòria i re-
cordar l’1 d’octubre del 2017, quan els 

MANIFESTACIÓ PER L’1 D’OCTUBRE

BREUS

catalans i catalanes van sortir a votar 
el referèndum per l’autodeterminació. 
Amb una pancarta que resava “Lliber-
tat presos polítics” el grup de ciutadans 
badalonins van marxar pels carrers de 
Badalona.

L’Hospital Municipal de Badalona és reco-
negut com a millor hospital en la catego-
ria diagnòstica d’aparell circulatori de la I 
edició dels premis Best Spanish Hospitals 
Awards (BSH). Aquests premis tenen per 

L’HOSPITAL MUNICIPAL, EL MILLOR EN DIAGNÒSTIC D’APARELL 
CIRCULATORI DELS PREMIS BSH

objectiu posar en valor l’eficiència, ade-
quació i qualitat assistencials de centres 
hospitalaris d’aguts, públics i privats, a 
nivell nacional, fruit d’un anàlisi contras-
table dels indicacions de gestió clínica

PASTOR PRESENTA EL GUARDÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA AMB ELS 
BADALONINS

El passat dimarts, l’alcalde de la ciutat va 
compartir amb “els autèntics protago-
nistes” el reconeixement de la Comissió 
Europea per envelliment actiu i saludable. 
L’acte va ser al Centre Cívic La Salut i es va 
lliurar col·lectivament el premi a totes les 
persones i institucions que l’han fet possi-
ble i que contribueixen a fer Badalona una 
ciutat millor. Recordem que la candidatura 

va estar impulsada per Badalona Serveis 
Assistencials (BSA).

- Quants participants s’esperen?
S’esperen uns 500 participants. També hi 
ha persones que se sumen a la causa fent 
el donatiu de 7€ però no caminen el dia 6.

- Tot el diner recaptat es destina ínte-
grament al projecte de Creu Roja?
Així és, els diners íntegres es destina al pro-
jecte de Creu Roja Barcelonès Nord contra 
l’exclusió escolar: cobertura de necessitats 
bàsiques vinculades al retorn a l’escola d’ 
infants i joves que estan cursant educació 
primària o l’ESO (costos de matrícula, ma-
terial escolar, llibres de text, AMPA, excur-
sions escolars…).

- Quines accions concretes s’han 
aconseguit fer altres anys amb els di-
ners de les inscripcions?
Els més de 11.500€ recaptats en les 4 edi-
cions anteriors s’han destinat a targetes per 
a l’alimentació infantil/juvenil de famílies en 
situació vulnerable que atenem des de Creu 

Roja Barcelonès Nord. Es tracta de targetes 
de prepagament que es lliuren a aquestes 
famílies perquè puguin comprar aliments 
frescos en els establiments de proximitat, 
amb una recàrrega variable en funció dels 
membres i de la situació socioeconòmica 
de la família. En 2018 vam poder lliurar 
targetes a 18 famílies, en total es van bene-
ficiar 17 joves i 8 nens.

- Quines conseqüències té aquesta 
caminada a la ciutat de Badalona?
El recorregut de la Petjada combina el 
passeig pels carrers de Badalona amb les 
vistes del Parc Serralada La Marina, co-
mençant en La platja dels Pescadors, pas-
sant per la Creu de Montigalà, el Monestir 
de Sant Jeroni de la Murtra fins a tornar 
de nou a la Platja dels Pescadors. Aques-
ta combinació urbana i de muntanya per 
aquests punts emblemàtics de Badalona, 
són la característica principal de Petjada a 
la ciutat.
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Badalona millorarà l’eficiència en l’ús dels recursos de les empreses

El projecte Eix Besòs Circular posa en marxa 
un circuit de recollida de fracció orgànica 

El projecte Eix Besòs Circular té 
futur a Badalona. L’Ajuntament 
de la ciutat, també Sant Adrià de 
Besòs, es troba desenvolupant, 
a través de la societat munici-
pal Reactivació Badalona, SA, 
aquesta iniciativa. 
La simbiosi industrial és una 
de les principals formes d’apli-
car l’economia circular al teixit 
empresarial. Eix Besòs Circular 
vol millorar l’eficiència en l’ús 
dels recursos de les empreses 
per reduir costos i augmentar 
la competitivitat, tot aprofitant 
sinergies entre les mateixes 
empreses, independentment del 
sector concret d’activitat.
Recollida de fracció orgànica 
com a novetat
El projecte es va iniciar l’any 
passat i fa uns dies els dos 
municipis han renovat el con-
veni de col·laboració. Enguany Projecte Eix Besòs Circular

la novetat serà la posada en 
marxa d’un circuit de recollida 
de fracció orgànica entre grups 
d’empreses.

Els principals objectius d’aquest 
projecte supramunicipal són:
- Incorporar-hi el màxim nom-
bre d’empreses d’ambdós muni-
cipis i assegurar que hi partici-
pin activament.
- Elaborar una base de dades 
amb les empreses i els recursos 
i mitjans que poden compartir.
- Desenvolupar les col·labora-
cions més eficients pel que fa a 
la reducció de residus.
- Aprofitar l’existència del cam-
pus Diagonal-Besòs a Sant 
Adrià per crear un pol de co-
neixement combinant el resultat 
de les col·laboracions, la inves-
tigació i la tecnologia que pos-
seeix la universitat.
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La formació femenina celebra els seus 25 anys 

La Coral del Betúlia actuarà diumenge a la tarda

El grup femení Gema 4 tornen a 
Badaona per celebrar els seus 25 
anys als escenaris. Per fer-ho, han 
triat el Teatre Zorrilla. Aquest dis-
sabte, 5 d’octubre, a les 20:30h, 
hi presentaran un nou disc com-
memoratiu d’aquesta efemèride 
on reviuen els seus millors temes, 
els més emblemàtics, aquells que 
les han consagrat com un referent 
dins el seu estil a escala interna-

L’octubre s’obre al Teatre Zorrilla 
amb l’actuació de les Gema 4

Continua la celebració dels 150 
anys de l’església de Sant Josep

cional. Ara, i amb el mateix sentit 
de l’humor que les va fer populars 
fa 25 anys, ens faran viatjar per 
l’essència de grans boleros, els 
sones, les guarachas, el chacha-
chá… amb les seves quatre veus 
excepcionals, en un treball delicat 
i d’alt nivell musical.
Una carrera musical d’un quart de 
segle 
Elegants evocadores de les har-

monies de grups de l´edat d´or 
de la música cubana com D´Aida 
i Los Zafiros, les quatre noies de 
Gema 4 continuen fent-nos tocar 
el cel. Amb una israeliana, Tal 
Ben-Ari, com a primera veu del 
quartet des del 2006, Gema 4 –
també amb el sentit de l´humor 
que les va fer famoses fa 25 anys 
absolutament intacte– ens duen 
en aquesta ocasió de viatge per 
ciutats com París i Nova York sen-
se perdre l´essència dels boleros, 
el feeling, els sones i les guara-
chas. Quatre veus excepcionals i 
somiadores, amb un currículum 
que inclou haver compartit esce-
nari amb Celia Cruz, Irakere i Tito 
Puente, i que s´han guanyat ja la 
consideració de ser, molt proba-
blement, l´únic gran quartet vocal 
femení d´avui de la música cuba-
na. Que és com dir, és clar, de la 
música universal.

Homenatge és el títol de l’es-
pectacle poetico-musical que 
aquest diumenge 6 d’octubre, 
a les 18h, s’oferirà amb motiu 
del 150è aniversari de la creació 
de la parròquia de Sant Josep. 
L’espectacle està dedicat a la pa-
rròquia com a institució i a totes 
les persones que l’han sentida 
o la senten com una cosa seva. 
Consistirà en cançons i en una 
lectura de poemes de caràcter 
religiós, de diferents autors ca-
talans i castellans. Hi participarà 
la Coral Betúlia, cosa que farà 
que hi participin una trentena de 
persones, sota la coordinació 
de Miquel Creixell. L’entrada a 
l’espectacle a la parròquia de 
Sant Josep serà gratuït. Aquest 
és dels actes programats, durant 
els darrers mesos, per celebrar 
els 150 anys de la parròquia de 
Sant Josep.

Cada diumenge al matí, el parc de 
Ca l’Arnús s’omple de vida gràcies 
a la Jugateca ambiental. Aquesta 
temporada hi ha una novetat im-
portant, l’activitat té lloc cada diu-
menge, a partir de les 11:30h, als 
jardins de la Casa Clara. Aquest 
diumenge s’ha programat un ta-
ller d’art dirigit al públic familiar 
a càrrec de l’Obrador de la Riera 
on es farà una acció pictòrica tot 
utilitzant els arbres com a suport 
i l’entorn com a motiu d’inspiració 

per pintar elements de la natura. 
També hi haurà nombroses activi-
tats a l’espai d’art i joc on tothom, i 
especialment els més petits, hi tro-
bareu espais on pintar, construir i 
jugar en contacte amb la natura. El 
projecte de la ‘Jugatecambiental’ 
està organitzat per l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona i l’Ajuntament 
de Badalona. Els tallers estan ges-
tionats i realitzats per l’Obrador de 
la Riera, el Bosc de Llum i altres 
entitats del territori.

Aquest diumenge 
taller d’art per a tota 
la família a Ca l’Arnús

Imatge d’arxiu de la Jugateca ambiental a Ca l’Arnús 

Les Gema 4 actuen aquest dissabte al Teatre Zorrilla 

El concert tindrà lloc aquest diumenge, a les 18h 

Aquest dissabte, 5 d’octubre, els 
carrers de la Morera celebraran 
la festa de les “Arts de tardor”. 
Durant el matí, d’11h a 14h, s’ha 
preparat actuacions musicals, 
màgia, teatre, tallers i diverses 
disciplines plàstiques als ca-
rrers i places d’Enric Morera, 
Avinguda Roma, Morera, Carrer 
Pere III, Carrer Dipòsit i Carrers 

Avui, divendres, 4 d’octubre, 
l’habitual cicle CinemAprop del 
Círcol proposa una sessió molt 
especial amb la col·laboració de 
l’entitat badalonina Aspanin. A 
les 19h, amb un únic horari, s’ha 
programat la pel·lícula “Cam-

LES ARTS SURTEN AQUEST DISSABTE AL BARRI DE LA 
MORERA

SESSIÓ ESPECIAL DEL CICLE CINEMAPROP DEL CÍRCOL

BREUS

Astúries amb l’Avinguda Mo-
rera. També durant la jornada 
tindrà lloc una exposició de 
fotografies, a la plaça Bac de 
Roda, amb totes les fotos que 
s’han rebut sobre la temàtica 
de “Les festes de la Morera”. La 
festa s’acabarà, cap a les 14h, 
amb un dinar de germanor, a la 
plaça Bac de Roda. 

peones”,  triomfadora dels Goya 
2018, entre altres premis. 
La pel·lícula narra la vida d’en 
Marco, un entrenador profes-
sional de bàsquet, es troba un 
dia, enmig d’una crisi personal, 
entrenant a un equip compost 
per persones amb discapacitat 
intel·lectual. El que comença 
com un problema s’acaba con-
vertint en una lliçó de vida. Un 
cop s’acabi el film, s’ha progra-
mat un col·loqui al mateix teatre 
del Círcol.

Núm. 672



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com PUBLICITAT 15Del 04/10 al 10/10/2019



Núm. 672  - 04/10 al 10/10/2019





Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.comPUBLICITAT18 Núm. 672



Jordi Creixell - redaccio@diaridebadalona.com JOVENTUT 19

LA PRÈVIA 3a Jornada Lliga Endesa. Pavelló Olímpic, dissabte 5 d’octubre a les 20:30h

Una victòria que doni confiança

ALBERT VENTURA

NIKOS ZISIS

K. PREPELIC

ALEN OMIC KEREM KANTER

 JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

SAN PABLO BURGOS
Entrenador Joan Peñarroya

VITOR BENITE

BRUNO FITIPALDO

JEAN-PIERRE TOKOTO

GORAN HUSKIC EARL CLARK

Klemen Prepelic. / David Grau - CJB 

La Penya torna a l’Olímpic amb l’objectiu 
de sumar, per fi, la primera victòria de la 
temporada i agafar confiança en un inici de 
curs complicat, condicionat per les baixes 
i pels problemes defensius que està exhi-
bint l’equip. El San Pablo Burgos, però, no 
serà pas un convidat còmode per aconse-
guir aquest objectiu. L’equip castellà, ara 
dirigit per Joan Peñarroya, ha començat 
la Lliga Endesa amb força i ja pot presu-
mir de tenir dos triomfs al sarró. Montakit 
Fuenlabrada (76-87) i BAXI Manresa (79-
65), en un partit  que es va jugar aquest di-
mecres, han estat les víctimes del Burgos, 
que aterra a Badalona amb la tranquil·litat 
que donen les victòries. 
Els de Peñarroya s’han reforçat amb dos 
jugadors amb passat verd-i-negre, que 
s’agefeixen a una plantilla on també con-
tinua l’exPenya Àlex Barrera. El badaloní 
Ferran Bassas va tancar aquest estiu la 
seva etapa a l’Ibertostar Tenerife per incor-
porar-se al Burgos. I al seu costat també 
ho ha fet l’escorta Thad McFadden, que el 
curs passat va acabar la temporada a Ba-
dalona per substituir Dakota Mathias. Tots 
dos estan sent peces clau en el bon inici 
de curs dels de Peñarroya. Bassas és el 

més valorat de l’equip (17,5) després de 
les dues primeres jornades, mentre que 
McFadden n’és el segon màxim anotador 
(13 punts per partit) rere Vitor Benite (15). 
L’aler Jean Pierre Tokoto i el pivot Earl 
Clark són també novetat a la plantilla dels 
castellans, on continuen altres peces im-
portants com el base Bruno Fitipaldo o el 
pivot Goran Huskic.
 La Penya afronta el matx amb la necessitat 
de trencar la dinàmica de mals resultats i, 
sobretot, de corregir la seva fragilitat defen-
siva. Les baixes, però, segueixen sent un 
malson. A la pista del Nanterre, en el debut 
europeu, Carles Duran no va poder comp-
tar amb cinc jugadors de la primera planti-
lla: Zisis, Dawson, Morgan, López-Aroste-
gui i Harangody. S’espera que el base grec, 
baixa a l’Eurocup per uns problemes esto-
macals, ja estigui recuperat. I caldrà veure 
quina és l’evolució de Conor Morgan, que 
arrossega una inflamació a la cara interna 
del genoll esquerre. Excepte sorpresa d’úl-
tima hora, Harangody, amb una elongació 
muscular al quadríceps de la cama dreta, 
i López-Arostegui, amb una microruptura 
a l’abductor esquerre, seguiran de baixa, 
juntament amb Dawson.  

Els problemes 
defensius i les baixes 
estan condicionant 
l’inici de curs dels 
verd-i-negres, que 
es trobaran amb un 
Burgos que ja té dos 
triomfs al sarró

El base badaloní 
Ferran Bassas i el 
nord-americà Thad 
McFadden, amb passat 
verd-i-negre, són 
dos dels reforços del 
conjunt que ara entrena 
Joan Peñarroya
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Sipahi (16), Conger (6), Borg (8), Malmanis (9), 
Whittington (20) -cinc inicial-, Oliver (11), Almazán 
(-), Enechionyia (2), Izundu (4), Rivers (4), Slaugh-
ter (13) i Nacho Martín (2). 

El recital de Klemen Prepelic (35 punts, 
7/13 triples i 31 de valoració) no va ser 
suficient per assaltar la pista del Betis, en 
un partit on les concessions defensives 
van tornar a resultar letals. Els badalonins, 
amb molts problemes per aturar el bloc 
directe i també les accions d’un contra u, 
van tornar a encaixar més de 90 punts i 
així és molt complicat sumar victòries en 
una competició tant exigent com la Lliga 
Endesa. 
Alen Omic (12 punts, 13 rebots i 27 de 
valoració) i Luke Harangody (13 punts i 5 
rebots), tot i que va acabar lesionat, també 
van destacar, en un partit que es va trencar 

88

JOVENTUT 

Zizis (5), Prepelic (35), Parra (-), Harangody (13), 

Omic (12) -cinc inicial-, Ventura (6), Zagars (5), Bir-

gander (2), Kanter (5) i Neno Dimitrijevic (5). 

95

COOSUR REAL BETIS

Amb la inspiració de Prepelic no n’hi ha prou

en el tercer quart. Tot i les pèrdues de pilo-
ta, el Joventut va poder arribar al descans 
per davant en el marcador (43-44). En el 
tercer període, però, el partit es va torçar. 
El Betis va apujar el to defensiu i amb Whi-
ttington (20 punts) fent estralls sota les 
anelles va clavar un parcial de 10-0 que 
va trencar l’equilibri (63-51). La Penya, 
grogui, va arribar a perdre de 16 només 
començar el darrer quart (82-66), però 
l’explosió ofensiva de Prepelic la va treure 
del pou. L’equip verd-i-negre, reconnectat 
gràcies a l’encert de l’eslovè, es va acostar 
a només 5 punts a 1:46 del final (93-88), 
però la reacció va acabar sent estèril. 

Propera jornada

 UCAM Múrcia - C. Saragossa
 Monbus Obra  -  RETAbet Bilbao
 Iberostar Tenerife -  Real Madrid
 Montakit Fuenla -  Movistar Est.
  BAXI Manresa  -  Herbalife GC
 València -  Coosur Real Betis
 Kirolbet Baskonia  - Unicaja  
 Morabanc Andorra  - Barça 
  Joventut - San Pablo Burgos

Morabanc And. - Montakit Fuenla                79-69

Unicaja - Iberostar Tenerife         80-88

RETAbet Bilbao - València      83-79

Movistar Est. - Herbalife G. Canària 82-78

Coosur Real Betis - Joventut  95-88   

Casademont Saragossa - Monbus Obra 96-64

Barça - Kirolbet Baskonia           95-87

Real Madrid - UCAM Múrcia    97-69

San Pablo Burgos - BAXI Manresa  79-65

Resultats  darrera jornada
  Equip  G P

 1 Real Madrid 2 0

 2  Casademont Saragossa 2 0

 3 San Pablo Burgos 2 0

 4  RETAbet Bilbao 2 0

 5  Barça 2 0

 6  València Basket 1 1

 7  Kirolbet Baskonia 1 1

   8     BAXI Manresa 1 1

 9  Coosur Real Betis 1 1

10     Iberostar Tenerife 1 1

 11    Morabanc Andorra 1 1

 12    UCAM Múrcia 1 1

 13    Movistar Estudiantes 1 1

14  Herbalife G. Canària 0 2

 15    Unicaja                0            2

 16    Montakit Fuenlabrada                 0            2

17  Joventut Badalona 0 2

 18    Monbus Obradoiro          0         2

Classificació

Harangody va brillar, però va acabar lesionat. /  ACB Photo: Fernando Ruso

per a la història recent del club. “Vaig sentir 
que Badalona m’estima. Estic molt agraït per 
aquest pas pel Joventut, de com de feliç em 
van fer. Li desitjo el millor, porto la Penya al 
cor”, va dir el base, que es va endur el triomf 
per 69-88 amb un Madrid molt superior, que 
va trencar el partit després del descans.  

Com era d’esperar, Nico Laprovittola va ser 
rebut amb tots els honors per l’afició verd-i-
negra en el seu retorn a Badalona, ara com a 
jugador del Madrid. L’argentí va ser ovacionat 
en la presentació dels equips i va tornar a 
escoltar els crits d’MVP d’una afició que no 
oblida el seu pas per l’Olímpic, transcendental 

Laprovittola: 
“Porto la Penya al cor”

Laprovittola, de blanc. / ACB Photo: David Grau 
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SUPERMANAGER

1- Bassas, Dani Pérez, Alocén.
2- Tomas, Barreiro, Diez,
    Bouteille.
3- Davies, Mockevicius, Lima, 
    Hlinason
.

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA 
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES 

El guanyador de la temporada 
rebrà una pilota firmada pels 
jugadors de la Penya!

T’apuntes a la lliga?

LLIGA

Equip  del Diari Jor. 3 Jornada 2 
1º  No hay color tonirb (Badalona)  202,60
2º  Equip de groc jajumaca (Badalona)  200,80
3º  Max Power Batman76 (Catarroja)  192,40
......................................................................................................................
105º DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  95,60

Lliga (general)
1º  La Familia Isakovic (Sant Boi de Llobregat)  344,80
2º  No hay color tonirb (Badalona)  339,40
3º  15 x quart Xevo (Badalona)  339,20
......................................................................................................................
127ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  95,60

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

La Penya està pendent del mercat per fitxar
El Joventut ha començat la temporada 
amb un 0-2 a l’ACB i un 0-1 a l’Eurocup. 
Però no és alarmant ni s’ha de ser pessi-
mista. S’ha d’analitzar molt bé les causes 
que hi ha en aquestes derrotes com el rival 
(Madrid per exemple), les circumstàncies 
(fins a 5 baixes), les condicions físiques 
d’alguns jugadors com Birgander que 

surten d’una llarga lesió i l’experiència 
d’algunes altres peces com Zagars, Parra, 
Busquets o Parrado. Dit això tothom veu 
que la Penya ha de defensar més i que 
potser s’ha de fer algun moviment en el 
mercat. La Penya està pendent dels mo-
viments per fitxar i si en algun moment es 
posa alguna cosa a tir farà el pas. Segur.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Molts minuts per als joves
en l’estrena europea a la pista del Nanterre
La Penya, tot i les baixes, té opcions de guanyar però paga car el desencert exterior 

Dimitrijevic va sumar 10 punts contra el Nanterre 92. / Claire Macel (Penya.com)

Una Penya amb moltes absències no va poder 
guanyar a la pista del Nanterre 92 en el debut a 
l’Eurocup (85-78). A última hora Nikos Zisis, 
amb problemes estomacals, es va afegir  a les 
baixes de Dawson, Morgan, López-Arostegui 
i Harangody i això va fer que els de Carles Du-
ran haguessin d’afrontar el partit en quadre. 

Malgrat tot, els badalonins, amb un munt de 
minuts per als joves, van donar la cara, però 
el nul encert en els triples i la reiteració en al-
guns dels pecats defensius d’aquest inici de 
curs els van acabar passant factura. Fins a 18 
triples seguits va fallar la Penya, que va aca-
bar amb un pobre 4/24. Tot el contrari que els 

Cordinier (6), Chery (24), Butterfield (8), Oliver (9), 
Ndoye (8) -cinc inicial-, Smith (2), Bouquet (2), 
Moore (20) i Pansa (6). 

78

JOVENTUT 

Prepelic (23), Kanter (6), Ventura (12), Zagars (2), Bir-

gander (6) -cinc inicial-, Dimitrijevic (10), Busquets 

(-), Parra (6) i Omic (13). 

85

NANTERRE 92

DIMARTS VINENT, DEBUT A CASA AMB EL BRESCIA

La Penya, després del debut a França, 
jugarà el primer partit de l’Eurocup 
a l’Olímpic davant del Brescia italià, 
dimarts vinent, dia 8 d’octubre, a les 
20.45h.  Els italians han començat el 
torneig amb molt bon peu, donant una 

de les sorpreses de la primera jornada 
en vèncer l’Unics Kazan per 84-75. En 
l’altre partit de la primera jornada del 
grup C, on està la Penya, el Darussafaka 
d’Istanbul va guanyar a la pista del Ce-
devita Olimpija de Ljubljana per 73-79.

francesos, que liderats per Chery (24 punts) 
i Moore (20) van signar un gran 12/24 des 
de la línia de tres. Prepelic, amb 23 punts, 
va tornar a ser el màxim anotador i com ja va 
fer a Sevilla va liderar la remuntada final del 
Joventut. La reacció, però, va tornar a arribar 
massa tard, quan les diferències ja s’havien 
enfilat fins als 17 punts (68-51) després d’un 
mal tercer quart. Fins aleshores l’equip estava 
aguantant, amb el rebot ofensiu com a millor 

arma (45-39 al descans). 
Amb tot, malgrat els 17 punts a sota,  l’equip 
va tenir el mèrit de no rendir-se i va ser capaç 
de tornar al partit (79-74). Neno va tenir un 
triple lliurat per somiar amb el triomf, però la 
pilota tampoc va voler entrar. El matx, això sí, 
va ser un gran banc de proves per als joves, 
amb Zagars sortint de titular i Joel Parra fent 
una bona feina (6 punts i 8 rebots en prop de 
30 minuts).
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El Joventut i Quirónsalud ha tancat un acord 
per a la gestió dels serveis mèdics del club, 
que a partir d’ara estaran dirigits pel Dr. Antoni 
Mora, especialista en medicina i traumatologia 
esportiva de reconegut prestigi. L’equip liderat 
pel Dr. Mora comptarà amb una estructura 
assistencial i tècnica que el convertirà en un 
referent dins del bàsquet europeu. El nou pro-
jecte a llarg termini cobrirà totes les necessitats 
dels equips masculins i femenins del club, des 
dels primers equips fins a l’Escola de Bàsquet, 
i també les de l’equip de bàsquet amb cadira 
de rodes. 

Acord amb 
Quirónsalud per 
potenciar els 
serveis mèdics“Encara queda molt per fer”, diu el tècnic, que agraeix la confiança

Carles Duran ha ampliat el seu compromís 
amb la Penya fins al juny del 2022. El con-
tracte del tècnic acabava a finals d’aquesta 
temporada i amb aquest nou acord, per dos 

Carles Duran renova per
dos anys més, fins al juny del 2022

anys més, el Joventut renova la confiança en 
l’actual projecte esportiu. “La renovació d’al-
gú de la casa sempre és un motiu d’alegria i 
estem molt contents que en Carles segueixi 

liderant aquest projecte”, va explicar el presi-
dent Juanan Morales, mentre que el director 
esportiu, Jordi Martí, va posar en valor l’am-
bició i les ganes de competir del tècnic de Vi-
lassar i el seu ADN Penya: “Volem construir 
un projecte ambiciós amb la nostra gent i en 
Carles és l’home ideal per encapçalar-lo”.
L’entrenador verd-i-negre, pel seu cantó, es 
va mostrar molt agraït per la confiança del 
club. “Estic on vull estar i fent el que m’agra-
da. Hem fet moltes coses en aquest darrer 
any i mig però encara en queden moltes per 
fer”, va afirmar Duran, que té clar l’objectiu: 
“Volem situar la Penya el més amunt pos-
sible dins les nostres possibilitats i dins 
d’un context cada cop més competitiu. El 
club està fent una reconstrucció a tots ni-
vells i volem intentar arribar al màxim. Ser 
un club formador però alhora competitiu 
i que la gent s’identifiqui amb l’equip”. Pel 
tècnic, entrenar la Penya, “un club històric 
que vol estar entre els millors”, suposa una 
gran il·lusió però alhora també “una gran 
responsabilitat”.

 Carles Duran, amb Juanan Morales i Jordi Martí. / David Grau

El president Juanan Morales i el nou cap dels 
serveis mèdics, el Dr. Antoni Mora. / Penya.com
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LA PRÈVIA 7a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 6 d’octubre. 17 hores.

Sense marge d’error

BADALONA VALÈNCIA MESTALLA

POSICIÓ 20è
3 Partits a casa G 0  E 1  P 2

Gols a casa Marcats 1 Rebuts 4
Entrenador Juanma Pons.

POSICIÓ 18è
3 Partits a fora G 0  E 2  P 1

Gols a fora Marcats 2  Rebuts 3
Entrenador Chema Sanz.

Foto: Eloy Molina.

La crisi de resultats no s’atura en el CF 
Badalona: ja són cinc derrotes en sis jor-
nades i un sol punt, que el deixen en la da-
rrera posició de la taula. Cada setmana que 
passa queda més lluny la zona tranquil·la, 

cada cop es fa més difícil confiar en la re-
cuperació d’una plantilla construïda per, 
com a mínim, no passar-ho malament. Per 
tot plegat el partit d’aquest diumenge, a 
les 17 hores, contra el València Mestalla 

13

CASTELLÓ  -  BADALONA

Castelló: Campos; Satrústegui, Carles, Cubi-
llas (Serra, 72’), Rubén, César Díaz (Jairo, 87’), 
Víctor, J. Calavera (Gálvez, 83’), Verdés, Jorge 
Fernández i Muguruza.

Badalona: Morales; Iván Malón, Pelón, Mo-
yano, Valentín; Robert Simón (Máyor, 72’), 
Marc Carbó, Abel Suárez, Cristian Montes; 
Pallarés (Hugo Esteban, 78’) i Chema Moreno. 

Gols: 1-0 (13’) Cubillas. 2-0 (52’) César Díaz. 
2-1 (60’) Chema Moreno. 3-1 (77’) César Díaz.

Àrbitre: Luis Fernando Collado López (comitè 
de Castella La Manxa). TG: Pelón. TV: Iván Ma-
lón (82’) per doble groga.

Públic: 10.000 espectadors al Nou Castalia.

a l’Estadi, és de vital importància. Només 
val la victòria i Juanma Pons, el tècnic es-
capulat, n’és més conscient que ningú. Al 
davant tindrà un equip que també es troba 
a la cua de la classificació, ocupant la di-
vuitena posició amb tres punts més que el 
seu Badalona, per la qual cosa el triomf li 
suposaria, a més, atrapar un rival directe.
En les sis primeres jornades del campio-
nat, el filial del València, que entrena Che-
ma Sanz, ha empatat quatre partits, dos a 
casa i dos a fora, i n’ha perdut dos més. 
Lluny de Paterna ha puntuat a Castelló i 
a Sabadell i ha caigut a Olot. En tot cas, 

aquest diumenge més que mai, el Bada-
lona haurà de prescindir del currículum 
del seu rival i pensar només a sumar tres 
punts per primera vegada aquesta tempo-
rada. No hi ha marge d’error, no val res 
més que la victòria. Quant a les baixes, és 
segura la d’Iván Malón, expulsat al Nou 
Castalia, i és molt possible que Miquel 
Robusté no estigui encara recuperat de la 
lesió que va patir davant el Lleida. El cen-
tral s’ha entrenat durant tota la setmana al 
marge del grup.
Xiularà el partit el balear Lluís Bestard 
Servera.

MANEL BENAVENTE DEIXA DE SER EL DIRECTOR 
ESPORTIU DEL CF BADALONA

L’endemà de la derrota a Castelló, la 
cinquena en les sis primeres jornades, 
el Badalona va anunciar que rescindia 
el contracte del seu director esportiu, 
Manel Benavente “per assumptes per-
sonals i familiars i de mutu acord.” 
Benavente va arribar aquest estiu, jun-
tament amb Juanma Pons, i ha estat 
l’encarregat de confeccionar la plantilla 
escapulada d’aquesta temporada.  

Classificació

  Equip PTS GF GC

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

 Castelló 3 - Badalona 1

 València Mestalla 1 -  Espanyol B 1

 Lleida 1 -  Gimnàstic 0

 Llagostera 2 -  Hércules 1

 Andorra 0  -  Vila-real B 0

 Ebro 1 - Prat 1

 Oriola 1 -  Sabadell 1

 Cornellà 1  -  Ejea 1

 Barcelona B 2 -  At. Llevant 0

 La Nucía 2 -  Olot 1

Resultats Jornada 6Propera Jornada

 Badalona - València Mestalla

 Espanyol B  -  La Nucía

 Oriola -  Llagostera

 At. Llevant -  Andorra

 Gimnàstic -  Castelló

 Ejea - Lleida

 Prat  -  Cornellà

 Vila-real B   -  Ebro

 Sabadell -  Olot

 Hércules -  Barcelona B

Foto: Ramon Duran
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A més de ser un puntal de l’equip, en les hores baixes i també quan les coses van bé, Robert Simón dona la cara. 
Per això hem volgut conversar amb ell aquesta setmana, segurament la més difícil dels últims anys en el vestidor del CF 
Badalona.

- S’havia trobat mai en una crisi de 
resultats com aquesta?
- No, des que sóc professional del futbol no 
m’havia trobat en una situació així. De tot se 
n’aprèn. Ara toca corregir el que fem mala-
ment i potenciar el que fem bé per aconse-
guir la primera victòria.

- Té la sensació que aquest diumen-
ge jugarà una final, per la necessitat 
d’aquesta victòria?
- No hem de caure en el nerviosisme, per-
què és la jornada 7. Sí que és un partit molt 
important, perquè no tenim marge d’error. 
Hem de guanyar, sí o sí. L’empat no ens ser-
veix, hem de sortir a guanyar des del primer 
minut.

- Com veu el vestidor?
- Estem molt fotuts, perquè a ningú li agra-
da una situació com aquesta i, per sort, molt 
units. Tenim moltes ganes d’aconseguir la 
primera victòria, que ens alliberarà. Anar 

Robert Simón: “Hem de guanyar sí o sí, 
l’empat no ens serveix”

Foto: Eloy Molina

tan malament també ens afecta individual-
ment, per al nostre futur professional.

- I a l’entrenador, com el veu?
- Preocupat, com tots nosaltres. Ell fa la 

seva feina i confia que la primera victòria 
arribarà diumenge, com nosaltres. Al 
final, estem tots units i tenim un mateix 
objectiu, que és sortir de la cua de la clas-
sificació.

- Quines creu que són les causes 
dels mals resultats?
- En cap dels partits que hem perdut el 
nostre rival ens ha superat clarament. 
Hem comès un seguit d’errades indivi-
duals que ens han penalitzat molt. 
Quan la sort canviï, desapareixeran 
aquestes errades i anirem cap amunt.

- Personalment, com es troba?
- No puc dir que estic bé si l’equip està 
com està. Haig de fer autocrítica, com la 
resta de companys, i mirar de fer un pas 
endavant des de diumenge.

- Què li diria a l’afició?
- Que tinguin una mica de paciència. És 
normal que estiguin enfadats, però els 
demano un vot de confiança per aquest 
diumenge: que ens animin durant els 
noranta minuts i després, que diguin 
el que vulguin, perquè estan en el seu 
dret.
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El Seagull va tornar a aixecar el vol després 
d’una nova ensopegada. Tal com va succeir 
fa 15 dies a l’Estadi, les ‘gavines’ es van 
tornar a refer d’una derrota, i recuperant el 
seu olfacte golejador més letal i fulminant. 
En aquesta ocasió, l’ Atlético de Madrid B 
va ser la víctima badalonina, superant el 
conjunt matalasser per 4 gols a 1 i amb una 
molt bona entrada de públic de testimoni.

Tal com va ocórrer contra el PM Friol, el 
guió del matx es va tornar a repetir. Les 
badalonines es van avançar al marcador 
quan amb prou feina s’havien superat els 
primers cinc minuts de partit i a la graderia 
el públic encara no omplia la tribuna prin-
cipal del camp. Claudia Barea va situar l’1 a 
0 al marcador amb un fort xut a l’altura del 
punt de penal impossible per a la portera 
visitant. Malgrat avançar-se molt d’hora, el 
Seagull va haver de treballar força, davant 
un Atleti que va intentar fer-se amb el do-

No ha de ser gens fàcil tocar de peus a terra 
quan pràcticament des de l’inici de tempo-
rada s’engega velocitat de creuer a bona 
part del futbol regional badaloní. Després 
de 4 jornades disputades, els números són 
més aviat extraterrestres. Entre Unificació 
Llefià, Young Talent, Loreda i Pere Gol acu-
mulen 12 victòries, 2 empats i 2 derrotes 
(ambdues del Pere Gol). La Llefi voreja les 
posicions d’ascens de la classificació i, a 
Tercera, tant YT com Lloreda es disputen el 
lideratge de 3cat4. 
En la jornada anterior, la Unificació Llefià 
va tornar a sumar els 3 punts lluny del seu 
Municipal. Tot i que a Badalona encara no 
han fet del tot els deures, a domicili mante-
nen els punts intactes. Davant la UD Moli-
nos, l’equip de Jordi Souto va encadenar la 
quarta jornada sense perdre gràcies als gols 
de Demba (2) i Naya, sentenciant el matx 

mini del mig del camp i perillós en les sor-
tides de la pilota. Sense que el marcador 
s’alterés més, ambdós conjunts van marxar 
a vestidors amb un mínim avantatge bada-
loní que s’havia de defensar i ampliar per 
assegurar el triomf.
De cara al segon temps, les ‘gavines’ van 
fer un pas endavant i l’efectivitat de cara a 
porteria va millorar força. Nuria Garrote va 
ampliar l’avantatge al 53€ després de cul-
minar una acció combinativa. Tot i això, les 
matalasseres van reduir la distància nova-
ment a un gol, amb diana d’Elena Martínez. 
Les opcions de sumar un punt a Badalona 
es van desfer després del gol de ‘Xiki‘ i la 
sentència de Nuria Garrote a les acaballes 
del matx, en dues accions iniciades per les 
bandes:
Després d’aquesta victòria, el Seagull 
s’alça fins a la sisena posició amb 6 punts 
i una injecció de moral per agafar forces 
en una jornada i cap de setmana de des-

i la victòria al tram final (1-3). Diumenge 
a les 18 hores, el San Juan visita Llefià i 
el repte vermell de sumar el primer triomf 
com a local. A Tercera Catalana, el Lloreda 
va sumar la quarta victòria seguida després 
de superar l’Atétic Masnou (2-4) al Mares-
me. El Young Talent també va fer tremolar 
la porteria de la Mataronesa fins a quatre 
vegades (1-4). Amb 12 punts cadascun, els 
de Benja Portillo i Ricardo Parra lideren la 
classificació de 3cat4. 
Per la seva part, el Pere Gol va golejar el 
Júnior a La Salut (6-0) amb un ‘hat-trick’ 
inclós de Mikel Garcia i respira a la part cò-
mode de la classificació amb 6 punts. Dis-
sabte a les 18 hores es disputarà el duel de 
la jornada amb la visita del Vilassar de Mar 
B - tercer classificat - a Badalona Sud per 
enfrontar-se al Young Talent. El Pujadas vi-
sitarà Lloreda i el Pere Gol Vilassar de Dalt.

Foto: X.G

Foto: BDNFlash

L’ Estadi és 
la millor medicina (4-1)

Ningú vol baixar del seu núvol: 
pòquer de victòries en una nova jornada rodona

Les ‘gavines’ tornen a golejar a Badalona i s’alcen a la sisena posició de la classificació

La Llefià suma el 6 de 6 a domicili i el Pere Gol goleja el Júnior

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comFUTBOL COMARCAL

cans. La competició es reprendrà el cap de 
setmana del 12 i 13 d’octubre, moment en 

què les badalonines visitaran el camp del 
Zaragoza.
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El basquetbol comarcal badaloní ja roda i 
funciona a ple rendiment a totes les cate-
gories regionals. Una jornada amb força 
alegries i victòries en un cap de setmana 
històric per a Maristes Ademar i Cultural. 

El conjunt de Lluís García debutava com a 
local a lliga EBA a La Plana i ho feia des-
prés de guanyar a Arenys. Malgrat arren-
car el matx amb una assistència de públic 
més aviat pobre, l’Ademar va fer gaudir 
els espectadors fidels amb arguments a 
la pista. Els vermells van tancar el primer 
quart amb un ajustat (17-14). El Calvià 
va reaccionar al segon període en els 
10 minuts amb més desencert badaloní. 
Tot i això, Jordi Giménez va mantenir el 
matx igualat (34-35) amb un triple abans 
del descans. A la represa, va arribar la 
millor versió de l’Ademar amb 25 punts 
i un avantatge que fregava els 10 punts 
(59-51). La reacció final dels balears va 
ser insuficient per fer tremolar la victòria 
de l’Ademar (72-69). Amb aquest triomf, 
el Maristes es manté quart al grup C-A. 
Dissabte viatjaran a Saragossa per jugar 
versus Alfindén (20h). 

A l’altre grup d’EBA, el Fruits Secs Cor-
bera Badalonés va superar el Palma AIR 
Europa per una diferència de 3 punts (85-
88) en un matx molt anotador sota cistella 
dels ‘dimonis’ i on tan sols van encistellar 
5 triples des de la línia de 6,75. Pedro 
Cuesta amb 18 punts i 12 rebots, i David 
Carbonell amb 16 punts i 8 rebots van ser 
els ‘dimonis’ més ben valorats dels nois 
de Xavi Riera, juntament amb Sabariego 
(14p i 5r). El parcial de 9-14 del segon 
quart va ser decisiu en un matx molt igua-
lat des del salt inicial. Dissabte a les 20h, 
el Mollet visita La Plana

El Sant Josep resolt a temps el debut
A Copa Catalunya, cara i creu per als 
nostres. Mentre el CB Sant Josep va re-
soldre la seva jornada davant la Bisbal 
en un matx on va anar a remolc durant 
pràcticament dos quarts (34-41), els de 
Carles Espona van fer valer un parcial de 
13-4 per capgirar el marcador i arrodonir 
el triomf als darrers 10 minuts (68-57). 
Per la seva banda, el Círcol Catòlic es va 
ennuegar a la pista d’un dels aspirants 
a disputar la Final A Quatre, la del Lliça Foto: M.E

Foto: Minguella

L’ Ademar bombardeja el Calvià al tercer quart 
i el Badalonès suma la primera a Palma
Dolç debut del Sant Josep a Copa i amarg per al Círcol 

d’Amunt (70-55). Més somriures trobem 
a Primera Catalana, amb una doble ale-
gria. La Cultural de Jaume Gabaldà va 
debutar amb triomf contra el Salt B (64-
62) amb una cistella decisiva de Gerard 
Pastor. Així mateix, la Minguella de Juli 
Jiménez també va estrenar el caseller de 
triomfs a la pista de l’Arbúcies (64-66). A 
Segona, un únic triomf, el del Círcol B a 
Argentona (57-70). La Minguella B a Les 
Franqueses (77-49), i la Llefià a Santa 
Coloma (82-69), van caure. 

Joventut Femení i Natzaret arren-
quen el curs amb força
Després de la frustrant Final A Quatre de 
la temporada anterior, el Joventut Femení 

va encetar la campanya 2019 -2020 amb 
el repte de tornar a intentar l’ascens a 
Copa Catalunya. En la primera jornada, el 
conjunt verd-i-negre va superar el Lluï-
sos de Gràcia (55-34) amb protagonisme 
per a Èlia Pérez (11 punts) i Sira Trawally 
(12). 

El retorn del Sant Andreu Natzaret a Pri-
mera no va poder tenir millors sensacions 
a Països Catalans. El conjunt de Toni Ma-
drid va doblegar el Santa Eúlalia (45-36) 
amb 13 punts d’Amanda Grau. A Segona, 
triomfs de Minguella a Casagemes (62-
55) i Círcol (43-54) a Terrassa. La Llefià 
va caure en la seva estrena de categoria 
contra el JET (52-58). 
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Els Badalona Dracs anuncien 
la seva primera incorporació, Marquesse Surrell

José Manuel Rodríguez González, 
de la Federació Catalana – actual 
campió del territori en el campionat 
celebrat al juny-, Víctor Sánchez 
Fernández- també del Club de 
Pesca Caiac Taurons Catalunya, 
els amfitrions i per tant, compe-
tint com a Federació Catalana- i el 
murcià Jesús Valero Ruiz, del Club 
de Pesca Sport Kayak, van ocupar 
el pòdium com a primer, segon i 
tercer classificat, respectivament, 
del IX Campionat de Pesca des de 
Caiac celebrat en el Port de Badalo-

Badalona Dracs anuncia l’arribada al club 
badalonés de Marquese Surrell, jugador 
nord-americà d’1’89 d’alçada i 84 quilos de 
pes, que es converteix en el primer reforç de 
l’actual campió de la Lliga Nacional de Fut-
bol Americà per a la temporada 2019/20. El 
nou fitxatge, nascut fa 23 anys en Oakland, 
Califòrnia, juga habitualment en la posició 
de wide receiver, encara que la seva gran 
velocitat i agilitat també li permeten jugar de 
defensive back i returner.
El nou jugador negre-i-plata va passar pels 
Bearcats de la Missouri State University i 
pels Vikings de Diable Valley College, abans 

Rodríguez i la Federació 
Andaluza es proclamen campions 
d’Espanya de pesca en Caiac

na. La peça major va anar per a Da-
vid Amat, també dels Taurons, club 
amb seu social a Badalona. Per 
federacions, va guanyar l’andalusa, 
seguida de la catalana i de la valen-
ciana, capitanejada per Silvia Pe-
nades, una de les dues dones que 
van participar en el campionat en el 
què van confluir 75 esportistes. La 
segona, Ingrid Bendek (Federació 
Catalana) va quedar la sisena en la 
classificació absoluta. Indicar que 
durant la competició es van produir 
dues desqualificacions. En general, 

d’arribar en 2017 als Grizzlies ASU per a 
convertir-se un dels jugadors més destacats 
de l’Adams State University (DIV.II), equip 
en el qual va jugar fins a aquest últim any. 
Precisament, en aquesta última temporada 
va aconseguir un rècord històric de la ASU, 
en aconseguir, en un només partit, atrapar 18 
passades del seu quarterback.
Surrell va sumar, en les seves dues tempo-
rades en les files dels Grizzlies, un total de 
154 recepcions per a 2029 iardes i 18 touch-
downs, a més de sumar més de 1800 iardes 
en retorns de kick off.
El californià té unes excel·lents qualitats per 

a la pràctica de l’esport i així ho ha demostrat 
durant la seva joventut, on a més del football 
també ha practicat altres esports com base-
ball, basket, volley i lacrosse.
Fan incondicional dels Raiders, té entre els 
seus jugadors favorits al quarterback Mi-
chael Vick o a l’excèntric receptor Txad Jo-
hnson, encara que per a ell, els millors de 
tots els temps han estat Jerry Rice i Randy 
Moss.Sens dubte, l’arribada de Marquese 
Surrell a Badalona Dracs farà pujar la quali-
tat de l’equip d’Oscar Calatayud, a l’espera de 
conèixer, en els pròxims dies, els següents 
fitxatges per a afrontar la LNFA’20 i defensar 

destacar la rigorositat de la cita, en 
la què es van consolidar algunes 
normes noves i en la que es va 
identificar en la reunió de capitans 
i capitanes de selecció del dissabte 
28 a la tarda que aquesta modali-
tat a pesar d’acomplir amb el novè 
campionat, encara és jove. I es 
que, a diferència d’altres modalitats 
que acullen campionats de rang 
estatal amb diferents tècniques, el 
d’Espanya de pesca des de caiac 
les accepta totes i per tant s’ha de 
matisar, concretar mides, espècies, 
arts, fixar distàncies, insistir en les 
penalitzacions…
La cita a Badalona va convocar 10 
territoris: Melilla, Balears, Euskadi, 
Múrcia, València, Canàries, An-
dalusia, Astúries i Catalunya. De 
Cantàbria van venir dues perso-
nes però en no arribar a quatre no 
comptaven com a selecció, i sí que 
van puntuar a títol individual.

Amb el descans del primer equip 
a Divisió d’Honor, els blaus van 
aprofitar per alinear a Pèlachs i 
Lloret a Primera Divisió, junta-
ment amb el debutant Redondo. 
L’Olot presentava un equip molt 
dur per la categoria i el partit es 
preveia disputat. L’encontre no va 
decebre i es va decidir als dobles, 
després de més de quatre ho-
res de joc i amb gairebé tots els 
punts disputats fins el cinquè set. 
Pèlachs i Lloret van saber patir per 
donar la primera victòria a l’equip.

L’altre gran focus de la jornada 
eren els debuts dels equips re-
centment ascendits a Segona i 
Tercera Divisió, el Charlotte’s i el 
Forn Bertran, respectivament. A 
2a, derrota contra un equip des-
cendit de 1a, el Lluïsos de Gràcia, 
però amb males sensacions (16-
5). Mentrestant, a 3a, l’Hospitalet 
va endosar un set en blanc als 
blaus, tot i que amb punts dispu-
tats i tenint en compte que els del 
Baix Llobregat és un dels màxims 
aspirants a l’ascens.

Estrena amb victòria 
d’un reforçat Titus 
CTT Badalona

amb garanties el títol aconseguit el maig 
passat a Múrcia davant Black Demons, així 
com la disputa de la competició europea.
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Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga

 Àries (21/3 al 20/4)
Etapa final d’un tema laboral, amb vista a canvis en 
l’horitzó professional. La salut ha demanat la teva 
atenció en les darreres setmanes i implementes canvis 
d’hàbits.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Pot ser que un assumpte laboral entri en fase final 
i aprofitis per establir nous projectes de cara al futur. 
Tempestes d’idees per millorar les qüestions de la llar.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Canvis al sector laboral et poden fer perdre la son. Aviat 
recuperaràs la tranquil·litat a les nits i gaudiràs de més 
vitalitat. Ganes d’emprendre algun negoci o activitat.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Possibles canvis, fins i tot de residència. S’obren 
perspectives noves, tant en l’àmbit professional com 
de parella. Una persona et farà saber que està interes-
sada en tu.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Si cerques feina, la conjunció Venus/ Mercuri empeny 
a posar en marxa una campanya de recerca amb auto-
confiança, usant totes les eines disponibles. No deixis 
de moure’t.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Amb diversos planetes transitant per Casa III, poses èm-
fasi en la comunicació. T’importa la imatge que projectes 
i vols quedar bé. A la feina, segueix la possible tensió.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
En aquest moment, pots sentir la necessitat d’expres-
sar tot el que bull dins teu, que no és poc. Si no tens 
persones de confiança a prop, escriure pot resultar al-
liberador.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Dies de posar atenció en petites coses. Hi ha detalls que 
demanen que t’impliquis per tal d’evitar complicacions. 
Especialment això pot afectar els assumptes materials.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Mercuri acompanyat de Venus, al sector de l’amor, 
inclina a la recerca de parella, però amb la tensió de 
Saturn/ Plutó, és possible que les coses no surtin com 
t’agradaria.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Abans que Mart passi a Verge, aprofitaràs per iniciar 
activitats que habitualment et costen dur a terme. Pos-
sibles trobades al voltant d’una taula, amb celebracions.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
El sector de la salut i laboral, poden demanar la teva 
atenció. Tot i que encara dura la tensió interna de les 
persones d’aquest signe, de mica en mica anirà afluixant.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Si bé la teva manera de moure’t està connectada a les 
emocions i la intuïció, altres persones poden donar-te 
un punt de vista realista i detallat sobre un tema im-
portant.
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