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L’Ajuntament
es planteja
personar-se
a la causa
Valora sumar-se a l’acusació pel
cas de les antenes de telefonia
mòbil de la Guàrdia Urbana

El veïns del
Progrés
denuncien
l’abusiva pujada
del lloguer
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L’Ajuntament obre convocatòria
de 12 places administratives
Des d’ahir, 10 d’octubre, i fins el 29 (ambdos inclosos), l’Ajuntament de Badalona ha
obert la convocatòria per a la provisió de 12
places vacants d’administratiu de la plantilla de funcionaris, escala administració general, sots escala administrativa.
El sistema de selecció serà mitjançant oposició i els seleccionats entraran a formar
part de la plantilla de funcionaris.
La presentació de sol·licituds, adjuntant els
formularis normalitzats, s’ha de fer telemàticament a través del web municipal.
Les persones aspirants hauran d’assenyalar
en la sol·licitud l’acompliment dels requisits que s’indiquen en la publicació de la
convocatòria.
L’horari d’atenció al públic del Registre General serà de dilluns a divendres, matins de
08:30h a 13:30h i dijous tarda de 16:00h
a 18:00h. Per a més informació: seleccio@
badalona.cat

Dupliquen el lloguer
a uns veïns del Progrés
Fa tres mesos, l’empresa Solvia del Banc de
Sabadell, es va vendre un centenar de pisos
situats entre els carrers Indústria, Providència i Tresmall, al Progrés, al fons d’inversió
immobiliari Lazora. De cop, aquest fons
d’inversió va començar a notificar als veïns
i veïnes de la zona que finalitzaven els seus
contractes de lloguer, pujades del 80% del
preu actual per a totes aquelles que volguessin renovar els seus contractes. D’aquesta
manera llogaters que ara estan pagant al voltant de 1000 euros, passarien a pagar-ne uns
1800-1900. Els veïns no hi estan d’acord i
s’han començat a organitzar penjant pancartes i denunciat aquest cas, que consideren
abusiu.
D’altra banda, la formació Guanyem Badalona
ha anunciat que presentarà una moció, durant
el pròxim ple, per reprovar la decisió del fons

d’inversió inmobiliaria “Lazora” per la pujada
abusiva de preus de lloguer dels seus pisos
a Badalona. La resta de formacions polítiques

també ha denunciat públicament els fets, així
com entitats com el Sindicat de Llogaters o la
plataforma “Sant Roc, Som Badalona”.
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El govern valora
presentar-se com a
acusació en el cas
de les antenes de
telefonia mòbil de
la Guàrdia Urbana

El govern de Badalona valora presentar-se
com a acusació particular en el cas de les
antenes de telefonia mòbil instal·lades en el
recinte de la Guàrdia Urbana durant el mandat 2011-2015 en què l’alcalde de la ciutat
era Xavier García Albiol.
Aquest passat dilluns dia 7 d’octubre una
secretària judicial acompanyada d’efectius
dels Mossos d’Esquadra es va personar a
diferents dependències municipals requerint informació sobre el cas de la instal·lació
de les antenes de telefonia mòbil al recinte
de la Guàrdia Urbana del Turó Caritg.
L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha explicat que “l’Ajuntament, com no pot ser d’una
altra manera, està a disposició de la justícia en aquesta fase d’instrucció”. “És per
aquest motiu que el Govern de Badalona, en
defensa de l’interès públic i del bon nom de
la institució, està valorant personar-se com
a acusació particular en cas que un cop
finalitzada la fase d’instrucció s’obri judici
oral. Aquesta decisió serà sotmesa a l’aprovació del Ple municipal per tal de comptar
amb el suport de tots els grups municipals”,
ha afegit.
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Badalona commemora
el Dia Mundial de la Salut Mental
Ahir dijous, 10 d’octubre, la plaça de la Vila
de Badalona va acollir entre les 11h i la 13h
diverses activitats per visibilitzar i canviar
els prejudicis prevalents en la societat sobre
les malalties mentals.
Es va instal·lar una carpa i un escenari a la
plaça, a càrrec d’entitats que treballen en salut mental en la qual les persones van poder
expressar el que pensen o imaginen al parlar de salut mental mitjançant l’escriptura de
missatges.
La jornada va ser contextualitzada en el Dia
Mundial de la Salut Mental i sota el lema
“Parlar i escoltar salva vides”. L’acte va començar amb un parlament a càrrec d’Esther
Lobo, cap del Servei de Salut Mental i Addiccions de Badalona Serveis Assistencials
(BSA), i Núria Prats, activista d’ActivaMent
Catalunya Associació, una entitat de salut
mental constituïda, autogestionada i dirigida per persones que han travessat o estan
vivint una situació de patiment psicològic o
diversitat mental. En aquest parlament es va

explicar el perquè d’aquesta jornada i la importància de normalitzar els problemes de
salut mental en la nostra societat.
Posteriorment, l’activista d’ActivaMent Catalunya Associació Laura Jareño va posar
música i poesia a l’acte amb un recital de
cançons sobre salut mental. Com a testimoni commemoratiu, les paraules de l’obra
pictòrica participativa de l’any passat realitzada per l’artista Elisenda Solà-Niubó -que
dóna imatge al cartell d’aquest any- es van
convertir en part del recital. També va haver-hi dinàmiques de micròfon obert on la
ciutadania va poder expressar el seu suport
a les malalties mentals.
Finalment, l’alcalde Pastor va tancar l’acte
desitjant que l’estigmatització d’aquest tipus de malalties desaparegui.
Les activitats per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental estan organitzades
per l’Ajuntament de Badalona, Badalona
Serveis Assistencials (BSA) i Activament
Catalunya Associació.

la C-31 i el carrer d’Alacant. Les obres van
iniciar-se el passat mes de maig i es preveu
que finalitzin al desembre d’aquest any.
L’actuació suposa la urbanització i adequació del parc de Can Bada amb la formació
d’un conjunt de terrasses, connectades entre
elles per diversos recorreguts que permeten
superar les diferències de nivell existents

entre la trama urbana i la riera. Les obres
inclouen paviment molt permeable i una
vegetació amb plantes autòctones o adaptades a les condicions climàtiques de la zona
i de baixos requeriments hídrics. A més es
dotarà el parc d’enllumenat amb tecnologia
LED, mobiliari urbà i zona de jocs infantils.
El pressupost de l’actuació és de 680.000 €.

L’alcalde Pastor visita
les obres dels parcs de
Lloreda i Can Bada
L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, i el quart
tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit de Govern i Territori, Rubén Guijarro, visitaran
avui divendres, 11 d’octubre, a partir de les
12 hores, les obres que s’estan duent a terme els parcs de Lloreda i de Can Bada.
Reordenació del parc de Lloreda (1ª fase)
La visita començarà a les 12 hores, a l’entrada del parc de Lloreda, ubicat a la rambla de
Sant Joan. Els treballs, que van iniciar-se el
passat mes de maig, afecten a una superfície aproximada de 5.000 m² i es preveu que
estiguin enllestits a finals de novembre. El
projecte consisteix en l’arranjament del camí
longitudinal del costat mar del parc, així
com les millores en l’accessibilitat (tant als
espais centrals com laterals des d’aquest).

També es preveu la substitució de l’enllumenat existent; l’ampliació, modificació i
arranjament de l’àrea de gossos; l’ampliació
i modificació de la zona de joc -que diferenciarà les àrees de jocs esportius d’adults i
les zones de jocs infantils-, i l’arranjament
dels dos camins transversals mar-muntanya
més usats del parc. Aquestes obres estan
sent executades per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) i tenen un pressupost de
985.000 euros.
Parc de Can Bada
La visita continuarà al parc de Can Bada.
Aquesta actuació, realitzada també per
l’AMB, té per objecte la prolongació del
parc del Torrent de la Font fins al lateral de
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El Casal dels Infants busca
80 persones voluntàries a Badalona
El Casal dels Infants va llançar el passat
dimarts una crida per sumar 290 persones
voluntàries al seu equip, amb l’objectiu de
poder seguir acompanyant més de 7.000
infants, joves, mares i pares en situació de
vulnerabilitat durant l’any.
L’associació impulsarà aquest curs 55 serveis educatius, de lleure i de participació
comunitària a barris de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià
de Besòs i Salt.
Per tirar endavant aquests serveis, més enllà de comptar amb un equip educatiu de
persones contractades, l’associació requereix el suport de 575 persones voluntàries.
Tenint en compte que una part d’aquestes ja
fa temps que hi participen, ara necessita incorporar 290 nous voluntaris i voluntàries.

50 als barris del Besòs, la Mina i el Besòs
i el Maresme (Sant Adrià de Besòs i Barcelona).
60 a Salt (Gironès).
80 a Sant Roc i Llefià (Badalona).
50 a Santa Rosa, el Raval i Fondo (Santa
Coloma de Gramenet).
La directora general del Casal dels Infants,
Rosa Balaguer, ha valorat la importància
que té per a l’entitat sumar el compromís de
la ciutadania: “Som una associació que va
néixer fa 36 anys de la mà de gent compromesa amb la lluita contra les desigualtats.
Avui seguim necessitant l’esforç de totes
aquelles persones que volen fer valer els
drets de tots els infants, joves i famílies”.
Balaguer ha encoratjat tothom interessat a
fer voluntariat al Casal dels Infants a inscriure’s a una sessió informativa trucant al
933170013 o a casaldelsinfants.org/voluntariat.

On?
50 al barri del Raval de Barcelona.

Obertes les inscripcions
per la II Cursa d’Orientació Solidària
de Fundació Salut Alta

El diumenge 27 d’octubre la Fundació
Salut Alta ofereix una jornada de portes
obertes al barri a través de la II Cursa
d’Orientació Solidària organitzada conjuntament amb el Club d’Orientació de
Catalunya.
Aquesta Cursa és un format que s’adapta
a perfils de totes les edats ja que són els
participants qui decideixen el recorregut
a fer. Així doncs, es pot prendre com un
agradable passeig o bé com una activitat
esportiva competitiva.

Es pot escollir participar en la categoria
individual, grupal o familiar i cal fer la
inscripció prèvia a través d’un formulari
online obert fins el 20 d’octubre. Tota la
informació està present a la pàgina web.
Setmanalment des de la Fundació es duen
a terme activitats socioeducatives a infants, adolescents i famílies del barri La
Salut de Badalona. Però a més de l’acció
educativa, l’acompanyament i el treball
amb les famílies, l’entitat també considera el treball amb l’entorn com un pilar de

la seva metodologia. D’aquesta manera,
dur a terme una cursa d’orientació permet
conèixer aquesta zona de la ciutat, viure
la diversitat que hi ha al barri en primera
persona i col·laborar amb els projectes de
l’entitat.
L’edició d’enguany repeteix la col·laboració d’empreses com Tusgsal, Caldo Aneto,
Chupa-chups, Mercabarna, Bon Preu o la
cooperativa La Sargantana, amb aportacions per a l’entrega de premis i sorteig de
productes entre els participants.

La Mobba,
més a prop
del seu
enderrocament
L’Ajuntament de Badalona ha tret a licitació les obres i projecte d’enderroc de
l’antiga fàbrica de la Mobba, al Centre.
Ja al 2014 s’anunciava la mesura que
es prendria de l’edifici, que portava els
darrers 10 anys sent un espai de creació
d’artistes i entitats de la ciutat.
Els tràmits per expropiar-la van començar durant el mandat 2007-2011,
pel govern del PSC, CiU i ERC. Al 2014,
la Mobba va passar llavors a mans de
l’Ajuntament, que va preveure enderrocar l’edifici, segons va explicar el llavors
alcalde Xavier Garcia Albiol
Ara, les empreses interessades en
aquests treballs tenen temps fins al
29 d’octubre, amb un pressupost de
350.000 euros + IVA. Segons la licitació, els treballs per enderrocar l’edifici
tardarien 8 mesos. Fonts municipals
segons va adelantar el Tot Badalona, van
avançar que les obres d’enderroc podrien començar durant el mes de març.
Recordem que el solar està destinat a
zona verda, però encara no hi ha un projecte definit.
Per altra banda, s’està treballant per trovar un local als artistas que treballen a
la Mobba.
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Badalona estarà present
al Saló Nàutic de Barcelona

El Saló Nàutic de Barcelona, que celebra
l’edició número 58 en el Port Vell del 9
al 13 d’octubre, és el gran aparador dels
projectes, novetats i tendències del sector
nàutic. Com no podria ser d’una altra manera, Badalona estarà present en aquest
gran aparador des de diferents àmbits:
l’esportiu, el que vincula la salut i el mar,
el patrimonial i, evidentment, des del punt
de vista de la infraestructura, el Port de Badalona, sense el qual la resta de propostes
no serien possibles.

L’entrada en servei de gairebé 200 amarradors per a embarcacions motores d’una
eslora de 8 i 10 metres tornarà a centrar
l’interès sobre el Port de Badalona de cara
als visitants de la 58 edició del Saló Nàutic
de Barcelona.
A més, el Club de Vela Badalona i l’Ajuntament de Badalona participaran per primer
cop en la tercera edició d’Esport Blau Escolar gràcies a la implementació el curs
passat (2018-2019) d’aquest programa
amb l’escola Badalona Port. El dia 9 d’oc-

tubre a les 13h en l’Espai del Mar, la Federació Catalana de Vela compartirà que per
al proper curs seran ja 1.000 alumnes de
diferents centres educatius de tot el litoral català els que participaran en aquesta
iniciativa de promoció de la vela entre els
infants, concretament entre els alumnes de
5è d’escoles properes al litoral.
Des del vessant de recuperació del patrimoni cultural nàutic, l’Associació d’Amics
del Quetx Ciutat de Badalona (AAqCB)
tindrà un espai en l’àrea de Marina Tra-

dicional. Concretament, el quetx Ciutat
Badalona, que aquesta edició té un protagonisme especial en el seu 90 aniversari,
serà present a l’aigua, en el Moll d’Espanya, al que s’hi accedeix per l’entrada Sud
del Saló (pel Maremàgnum), i disposarà
d’un estand on s’exposarà la història de
l’embarcació.
Per altra banda, les protagonistes del DragonBoats BCS també estaran presents. La
BCS és una categoria de reconeixement
internacional formada per dones que han
patit un càncer de pit i que, un cop recuperades, formen part de l’equip de DragonBoat BCS Badalona, de la mà de l’associació Pica’m Càncer.
La presència de Badalona es completa amb
una activitat esportiva de primer nivell, la
IV Pàdel Race de caiacs en el format que
es consolida, amb un recorregut Port Vell
(des de dins del Saló) al Port de Badalona.
De manera que el diumenge 13 d’octubre,
una trentena de piragüistes de les categories Surfski, tradicional i SUP faran un recorregut de quinze quilòmetres i mig entre
el Port Vell fins al Port de Badalona en el
marc d’aquesta competició.
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Les aus, protagonistes als parcs de Can Solei,
Ca l’Arnús, el Torrent de la Font i el Turó de l’Enric

El proper diumenge, 13 d’octubre, de les
11.30 a les 13.30 hores, i emmarcades
dins del Dia Mundial dels Ocells (que es
va celebrar el passat 6 d’octubre), les acti-

vitats de la ‘Jugatecambientals’ del parc de Can
Solei i de Ca l’Arnús i del parc del Torrent de la
Font i del Turó de l’Enric tindran a les aus com
a protagonistes.

Pepita Teixidor, protagonista
del 48H Open House BCN
En el seu desè aniversari, el 48h Open House
BCN destaca les dones arquitectes de la programació d’aquest any, on Badalona, un any
més, tindrà un paper destacat. Els dies 26 i
27 d’octubre de 2019 s’obriran més de 200
edificis i més de 30 itineraris de Badalona,
Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Vilassar de Dalt, Sant Joan Despí i Hospitalet.
Aquest any, i com a novetat, El 48H OPEN
HOUSE BCN ha seleccionat 10 dones arquitectes. Cadascuna d’elles és la representant
d’una de les diferents seccions del Festival o
d’un dels seus àmbits geogràfics. A Badalona
serà la Pepita Teixidor, qui va iniciar diferents
estudis d’arquitectura i al 1983 es va incorporar al servei de projectes urbans de l’Ajuntament de Barcelona. També va exercir de re-

dactora de la revista Quaderns d’Arquitectura
i Urbanisme. Paral·lelament, fa compatible
aquestes activitats amb l’exercici liberal de la
professió, amb obres com les noves oficines
municipals de l’Ajuntament de Badalona El
Viver o l’Escola Planes i Casals, de Badalona mateix (ciutat que participa al festival 48h
Open House BCN des de l’any 2016).
Quins edificis podrem visitar a Badalona?
A Badalona, aquest any, podrem visitar diversos edificis. En concret l’edifici del Capitania
Port de Badalona, l’Edifici de Bombers, El
Viver i la Fundació Germina i l’Escola Planas
i Casals. D’altra banda, s’han preparat diversos itineraris per Badalona.

Canonge Baranera, 45
08911 Badalona
elvermut45@gmail.com

Parc de Can Solei i de Ca l’Arnús
Al parc de Can Solei i de Ca l’Arnús,
es farà un taller d’anellament i cens
d’ocells adreçat al públic familiar on es
podran descobrir, conèixer i veure de
ben a prop els ocells que viuen al parc
i a la ciutat.
Durant el matí, els participants, podran
veure com s’anellen i s’estudien els
ocells que un ornitòleg especialitzat
haurà capturat prèviament al parc. Un
cop s’hagin anellat i l’ornitòleg hagi
explicat les característiques de cada espècie capturada, els ocells seran posats
de nou en llibertat. També s’analitzarà la
importància de l’anellament com a mètode d’estudi de les aus i s’explicarà la
importància que tenen els parcs urbans
com a llocs de nidificació, descans i hàbitat per a nombroses espècies.
El punt de trobada pels interessats a
fer aquesta activitat serà la ‘Jugatecambiental’, on també hi haurà nombroses
activitats a l’espai d’art i joc on, espe-

cialment els més petits, hi trobaran espais on pintar, construir, jugar en contacte amb la natura.
La ‘Jugatecambiental’ del parc de Can
Solei i de ca l’Arnús es troba al jardí de
la Casa Clara, l’edifici situat a la part
alta del parc, sota el llac.
Parc del Torrent de la Font i del
Turó de l’Enric
També diumenge, però al parc del Torrent de la Font i del Turó de l’Enric,
s’hi farà el taller Descobrim els ocells
del parc un itinerari ornitològic adreçat
al públic familiar on els participants
podran conèixer els ocells que viuen al
parc, conèixer el seu cant i diversos aspectes d’interès com ara les migracions
i la importància que tenen en l’entorn
urbà.
A més, a l’espai de joc i descoberta de la
‘Jugatecambiental’, hi haurà moltes activitats on, els més petits, hi podran fer
un munt d’activitats lúdiques i creatives.
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LA PRÈVIA 4a Jornada Lliga ACB. Martín Carpena, dissabte 12 d’octubre a les 20.30h

Ara toca la primera a l’ACB

UNICAJA

JOVENTUT BADALONA

Entrenador Luis Casimiro

Entrenador: Carles Duran

JOSH ADAMS

NIKOS ZISIS

JAIME FERNÁNDEZ

V. GERUN

MELVIN EJIM

DEON THOMPSON

KLEMEN PREPELIC

ALEN OMIC

ALBERT VENTURA

LUKE HARANGODY

Omic, únic cinc per jugar a Màlaga. / David Grau - CJB

La Penya, després de vèncer el Brescia
a l’Eurocup, buscarà trencar també la
mala dinàmica a la Lliga Endesa. Amb
0-3, els badalonins necessiten començar a sumar com més aviat millor
i la victòria davant dels italians ha de
servir per agafar embranzida. Tot i així,
el Martín Carpena no és precisament
una plaça fàcil per fer-ho. El Joven-

tut no hi guanya des de la temporada
2013/2014, quan ho va fer per 58-60
amb Salva Maldonado a la banqueta.
Les últimes cinc visites a Màlaga han
acabat amb desfeta, l’última el curs passat per un contundent 88-63.
L’Unicaja va començar l’ACB amb dues
derrotes, a Manresa (79-69) i a casa
davant de l’Iberostar Tenerife (80-88),

però ve d’assaltar la pista del Baskonia
(77-78) i a l’Eurocup suma dos triomfs en dues jornades. Aquesta setmana
ha guanyat a la pista de l’Asseco Arka
Gdynia polonès (59-66). Luis Casimiro segueix al capdavant de l’equip, que
s’ha reforçat amb noms coneguts com el
del pivot Volodymyr Gerun (exBreogán)
o l’aler-pivot Deon Thomas (exBurgos).

Atenció també al base nord-americà
Josh Adams (18,7 punts per partit).
Un cop més la Penya afrontarà aquest
compromís minvada per les lesions,
amb Omic com a únic cinc per la baixa
de Birgander, operat de nou del genoll.
Morgan va reaparèixer dimecres i caldrà veure si Carles Duran pot recuperar
algú més de la infermeria verd-i-negra.

Últim quart fatídic
Resultats darrera jornada

Classificació
		 Equip

JOVENTUT

74
Prepelic (21), Ventura (8), Zisis (7), Omic (13), Harangody (6) ‑cinc inicial‑, Busquets (-), Parra (2), Zagars
(3), Birgander (8) i Dimitrijevic (6).

La Penya va caure davant del San Pablo
Burgos a l’Olímpic i va encaixar la tercera
derrota a la Lliga Endesa (74-82). Aquest
cop el Joventut semblava tenir encarrilada
la primera victòria de la temporada al final de tercer quart, on manava per 8 punts
(63-55), però en el darrer període tot se’n
va anar en orris. En els sis primers minuts
els de Carles Duran només van poder sumar 2 punts de tir lliure i el Burgos, liderat
per l’exverd-i-negre Thad McFadden (18
punts) i per la parella interior formada per
Earl Clark (20 punts, 12 rebots i 30 de valoració) i Augusto Lima (16 punts i 10 rebots), que van ser un autèntic malson, va

SAN PABLO BURGOS

82
Tokoto (4), Clark (20), McFadden (18), Ferran Bassas (8), Lima (16) ‑cinc inicial‑, Fitipaldo (2), Benite
(7), Barrera (4), Vega (-), Salvó (-) i Huskic (3).

clavar un parcial de 2-15 que va destarotar
completament els verd-i-negres (65-70).
Va tocar tornar a remar a contracorrent
en els minuts finals i aquí es va notar qui
portava dues victòries i qui no. El Burgos,
molt més tranquil, va saber gestionar millor les emocions per acabar emportant-se
el triomf, en un darrer quart que va acabar
amb un parcial concloent d’11-27. Una
llàstima, perquè els verd-i-negres havien
sabut sobreposar-se a un mal inici de
partit (9-19), amb els joves protagonitzant
la reacció, i havien signat un dels millors
quarts (el tercer) del que portem de temporada.

G

P

1 Real Madrid

3

0

2 San Pablo Burgos

3

0

93-85

3 València Basket

2

1

74-82

4 Casademont Saragossa

2

1

BAXI Manresa - Herbalife G. Canària

74-75

5 RETAbet Bilbao

2

1

València Basket - Coosur Real Betis

95-72

6 Barça

2

1

Kirolbet Baskonia - Unicaja

77-78

Morabanc Andorra - Barça

86-84

7 UCAM Múrcia

2

1

8 Morabanc Andorra

2

1

9 Kirolbet Baskonia

1

2

10 BAXI Manresa

1

2

11 Herbalife G. Canària

1

2

12 Iberostar Tenerife

1

2

13 Montakit Fuenla

1

2

14 Unicaja

1

2

15 Movistar Estudiantes

1

2

16 Coosur Real Betis

1

2

17 Monbus Obradoiro

1

2

18 Joventut Badalona

0

3

UCAM Múrcia- Casademont S.

89-73

Monbus Obra - RETAbet Bilbao

98-96

Iberostar Tenerife - Real Madrid

71-76

Montakit Fuenla- Movistar Estudiantes
Joventut - San Pablo Burgos

Propera jornada
San Pablo Burgos
Coosur Real Betis
Iberostar Tenerife
Real Madrid
Herbalife GC
RETAbet Bilbao
Barça
Movistar Estudiantes
Unicaja

-

UCAM Múrcia
Casademont S.
Monbus Obra
Montakit Fuenla
Morabanc Andorra
Kirolbet Baskonia
València Basket		
BAXI Manresa
Joventut
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La Penya supera el Brescia
i pot gaudir per fi d’una victòria

Birgander s’opera
de nou del genoll
però el temps de
Prepelic torna a ser el líder ofensiu (24 punts) i Arnau Parrado debuta baixa no serà llarg
JOVENTUT

GERMANI BRESCIA
LEONESSA

81

68

Busquets (2), Prepelic (24), Zisis (13), Omic (12),
Harangody (11) ‑cinc inicial‑, Dimitrijevic (2), Parra
(2), Morgan (8), Kanter (2), Ventura (5), Birgander (-)
i Parrado (-).

Abass (15), Cain (9), Luca Vitali (13), Landsowne
(5), Horton (4) ‑cinc inicial‑, Zerini (4), Warner (2),
Laquintana (8), David Moss (4) i Sachetti (4).

La Penya va aconseguir per fi el primer
triomf de la temporada en superar el
Germani Brescia Leonessa per 81-68
a l’Olímpic, que malauradament no va
presentar una gran entrada en l’estrena
a casa de l’Eurocup (2.539 espectadors).
El partit, especialment en el primer temps,
no va ser de gaire qualitat. En els primers
vint minuts el Joventut i el Brescia van rivalitzar en errors des dels 6m75, amb uns
percentatges baixíssims: 3/13 els verd-inegres i 1/11 els italians. Uns números
que no van millorar ja en tot el partit, amb
la Penya tancant els 40 minuts amb un
fluix 6 de 25.
La posada en escena dels de Carles Duran
va ser bona (11-3), però abans del final
del primer quart els italians ja s’havien refet (17-14). Una igualtat que va continuar

Pep Busquets. / D. Grau

BADALONA ÉS BÀSQUET

SUPERMANAGER

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

Todorovic, un somni impossible?
La Penya busca un cinc en el mercat. El
pivot montenegrí va marxar a la Xina atret
pels diners que allà hi pot guanyar. Aproximadament l’oferta que té Tianjin Gold
Lions és d’uns 800 mil euros. Evidentment multiplica per cinc el què cobrava a
Badalona. Però Todorovic no li acaba de
convèncer estar allà i podria replantejar-se
tornar cap a Europa si troba una bona

en el segon quart (35-36 al descans).
Com ja va passar davant del Burgos a
l’ACB, la Penya va tornar a accelerar en el
tercer quart, on va recuperar algunes de
les seves grans virtuts, amb un joc ràpid
i una defensa sòlida. Prepelic, amb molta
pólvora a les mans tot i que tampoc va
estar encertat des dels 6m75, va agafar
el timó per liderar la primera estrebada
dels verd-i-negres (58-43). Malgrat tot,
va tocar seguir remant, perquè un parcial
de 0-8, amb alguns errors, va revifar els
italians (58-53).
En el darrer període la Penya va entrar en
un tres i no res en el bonus de faltes, amb
un arbitratge que no va estar a l’altura,
però aquest cop els verd-i-negres van
saber mantenir l’avantatge. Amb 68-63,
entre Prepelic i Omic, que va despertar
després d’un partit erràtic, van desactivar el darrer intent de reacció visitant.
Luke Harangody (14 de valoració), amb
4 punts seguits, va signar la sentència
definitiva (79-65), en un partit on cal
destacar també la bona feina de Zisis (13
punts i 5 assistències) i el debut del jove
Arnau Parrado.
Dimecres vinent (20.45h), nou repte europeu a l’Olímpic contra el Darussafaka.

oferta. La seva primera opció és la Penya
tot i que, evidentment, no podrà arribar a
aquestes xifres. L’única opció és que les
dues parts facin un esforç gran per intentar trobar un punt mig. Coneix el club,
l’equip, la lliga, és comunitari i de qualitat.
Jo no m’ho pensaria. Però tampoc conec
la situació econòmica per gastar més del
què està previst. Temps al temps doncs.

Birgander. / David Grau - CJB

Simon Birgander ha hagut de tornar a operar-se per fer net dels seus problemes al
genoll esquerre. El pivot suec va ser intervingut dimecres a l’Hospital General de Catalunya del grup QuirónSalud pel Dr. Sergi
Sánchez i el Dr. Dídac Masvidal, membres
dels serveis mèdics del club liderats pel Dr.
Antoni Mora, per extirpar-li un quist parameniscal del genoll esquerre, que afectava
el seu rendiment a causa del dolor. L’operació va anar molt bé i tot apunta que el període de baixa no serà llarg i amb una o dues
setmanes ja podrà estar recuperat.

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES

iga?

T’apuntes a la ll

Equip del Diari Jor. 4

Jornada 3
1º Santako
Xevo (Badalona)
146,00
2º Dentraaaaaww
Gerard_86 (Manresa)
143,40
3º Super stars!
smarti (Badalona)
142,20
......................................................................................................................
23º DiarideBadalona
DiarideBadalona (Badalona)
117,80

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

Lliga (general)
1º Dentraaaaaww
Gerard_86 (Manresa)
470,60
2º Moncrief 2
moncrief (Badalona)
459,60
3º RA.RA.RA.
RRRRRR (Barcelona)
457,20
......................................................................................................................
142º DiarideBadalona
DiarideBadalona (Badalona)
213,40

1- Bassas, Dani Perez,
Dimitrijevic.
2- Diez, Bouteille, McFadden,
Tomàs.
3- Lima, Davies, Kulboka,
Mockevicius
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Albert Fibla - redaccio@diaridebadalona.com

LA PRÈVIA 8a Jornada. Estadi Camilo Cano. Diumenge, 13 d’octubre. 18 hores

Començar de nou a la jornada 8

CF LA NUCÍA

FC BADALONA

POSICIÓ 7è
3 Partits a casa G 2 E 1 P 0
Gols a casa Marcats 4 Rebuts 2
Entrenador César Ferrando.

POSICIÓ 20è
3 Partits a fora G 0 E 0 P 3
Gols a fora Marcats 6 Rebuts 1
Entrenador Manolo González.
Foto: Eloy Molina.

El segon debut de Manolo González en el
Badalona tindrà lloc aquest diumenge, a
les sis de la tarda, a l’estadi Camilo Cano,
on actua com a local el CF La Nucía. Serà
el partit número 152 del gallec a la banqueta escapulada i el vuitè de l’equip en
la lliga 2019/20. En els altres set, amb el
destituït Juanma Pons al capdavant: un sol
punt, només tres gols a favor i dotze en
contra. La urgència de victòries és, doncs,
extraordinària. Les dificultats, però, també
ho seran. Diumenge, per exemple, al da-

vant hi haurà un equip que, tot i que acaba
de pujar de tercera divisió, ha demostrat
ser molt solvent. A casa ha guanyat el
Cornellà i l’Olot i ha empatat davant el
Castelló. “Tenen un entrenador amb molta
experiència, César Ferrando, i un grup de
futbolistes amb molt de nivell, com són
Javi Cabezas, Morgado, Fran Moreno,
Miñano… Utilitzen un onze bastant fixe,
canviant dos o tres jugadors com a molt.
Han fet les coses bé, però són un equip de
la categoria i, si nosaltres també ho fem

Manolo González,
al rescat del Badalona
El tècnic gallec torna en una situació dramàtica
Dilluns a la tarda el CF Badalona feia pública la rescissió del contracte de Juanma
Pons i la contractació fins a final de temporada de Manolo González. “La decisió s’ha
pres per millorar la dinàmica esportiva actual”, es pot llegir en el comunicat del club.
Després de sumar un sol punt en set jornades, l’equip escapulat es troba en la darrera
posició de la taula, una situació que ha obligat a la directiva de Miguel Ángel Sánchez a
acomiadar l’entrenador que havia d’intentar
l’ascens al futbol professional. Torna Manolo González, doncs, un any i mig després
d’haver marxat, al final del curs 2017/18.
L’avalen les quatre temporades en el primer
equip del Badalona i la que va viure, el curs
passat, a l’Ebro. Dimecres al matí va fer el
seu primer entrenament d’aquesta segona
etapa, que s’intueix especialment difícil. “És
bonic tornar a casa, però no és agradable
fer-ho en substitució d’un company. Conec
Juanma Pons fa temps, és un professional

bé, podrem competir amb ells”, explicava
aquesta setmana Manolo González. El tècnic revelava també quin serà, a grans trets,
el seu pla per redreçar el rumb d’aquest
Badalona ferit de mort: “En la situació en
què ens trobem hem d’estudiar els rivals
per mirar de minimitzar les seves virtuts i
veure on els podem fer mal. En funció del
partit utilitzarem la defensa de quatre o de
cinc jugadors.”
Xiularà David Cambronero González, del
comitè de Castella-La Manxa.

1

2

Badalona: Álex Sánchez; Robert Simón, Pelón
(Joao, 76 ‘), Moyano, Valentín; Abel Suárez (Adri
Díaz, 64 ‘), Marc Carbón, Cris Montes, Kilian Duran; Pallarés (Máyor, 86 ‘) y Chema Moreno.

Gols: 0-1 (40 ‘) Moreno. 1-1 (46 ‘) Kilian. 1-2 (69
‘) Jordi Sánchez.
Àrbitre: Bestart Servera (balear). TG: Castro, Jiménez, Adri Gómez, Pelón, Cris Montes, Moyano
y Koba Lein.
Públic: 743 espectadors a l’Estadi.

Resultats Jornada 7

excel·lent i li desitjo molta sort”, comentava
abans de la sessió. “Canviaré alguna cosa,
òbviament. Però els jugadors són els protagonistes”, deia també. “Demano a l’afició
que estigui amb l’equip, no és moment de
criticar a ningú. Tots plegats tirarem endavant la situació”, sentenciava, enviant un
missatge a la graderia.

Classificació

BADALONA - VALÈNCIA MESTALLA

València Mestalla: Rivero; Marco Ferris, Jiménez, Castro, Guerrero; Moreno, Adri Gómez (Koba
Lein, 62 ‘), Casco, musahar (Pascu, 76’); Carlos
González y Jordi Sánchez (Carlos Pérez, 80 ‘).

Foto: Eloy Molina.

Manolo González:
“En la situació en
què ens trobem hem
d’estudiar els rivals
per mirar de minimitzar
les seves virtuts”

Badalona 1
Espanyol B 2
Oriola 0
At. Llevant 1
Gimnàstic 1
Ejea 0
Prat 1
Vila-real B 1
Sabadell 1
Hércules 4

-

València Mestalla 2
La Nucía 1
Llagostera 3
Andorra 1
Castelló 1
Lleida 0
Cornellà 2
Ebro 1
Olot 1
Barcelona B 1

		Equip

PTS

GF

GC

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

14
14
14
13
13
12
11
11

10
10
7
10
12
7
7
10

3
5
5
5
9
5
5
9

10
10
10

9
8
9

7
6
8

Andorra
Vila-real B
Lleida
Castelló
Llagostera
Sabadell
La Nucía
Barcelona B

9. Ejea
10. Espanyol B
11. Cornellà

12. Olot
13. València Mestalla
14. At. Llevant
15. Ebro
16. Gimnàstic
17. Oriola
18. Prat
19. Hércules
20. Badalona

8
7
7
7
6
5
4
4
1

Propera Jornada
La Nucía
Llagostera
Barcelona B
València Mestalla
Andorra
Ebro
Lleida
Olot
Cornellà
Castelló

-

Badalona
Sabadell
Oriola
Gimnàstic
Hércules
At. Llevant
Prat
Espanyol B
Vila-real B
Ejea

5
6
5
4
8
6
7
8
3

6
7
7
6
12
12
10
12
12
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Gordo, capitana del Seagull: “L’inici de temporada
és força bo i els primers partits són d’adaptació”
La capitana de les ‘gavines’ analitza les primeres jornades de Lliga

Foto: M. Expósito

Després de 15 dies de descans, el Seagull
torna a jugar aquest diumenge amb la visita
al Municipal de Villanueva de Gállego per
disputar la cinquena jornada de Lliga contra
el Zaragoza CFF. A causa dels problemes
del club aragonès amb la seva federació, el
partit no es disputarà a la capital de l’Aragó.
Context extraesportiu a una banda, les ‘gavines’ tornen a la competició amb el repte
de sumar la primera victòria a domicili
i ho faran contra el rival que va privar les
badalonines d’aixecar el seu primer títol
de Segona i, com a conseqüència, la seva
absència a la promoció d’ascens a Primera Divisió. Diumenge a les 12.00 hores hi
haurà aquesta “revenja” versus un rival directe a la classificació, tal com titlla aquest
partit la capitana del Seagull, Alba Gordo.
“Guanyar a Saragossa és important perquè
és un dels nostres perseguidors a la taula i
tenim al cap el context de la temporada anterior. Tenim ganes de revenja”.
Quant a la valoració de les primeres jornades - el Seagull és sisé amb 6 punts de

12 possibles -, per a Gordo “ha estat força
bo l’inici de la temporada”: “En la primera
jornada no vam merèixer perdre a Oviedo i
els dos partits a casa contra Friol i Atlético
de Madrid van ser força bons. Després, a la
Ciutat Esportiva del Barça, no és gens fàcil
guanyar”.
Tot i això, “encara és aviat per extreure
conclusions molt globals dels resultats ja
que els primers partits són d’adaptació però
s’està treballant força bé tant a casa com a
domicili”, afegeix.
Més enllà dels conceptes esportius, els
desplaçaments aquesta campanya també
tenen la seva influència. “El fet d’haver de
viatjar molt lluny comporta el seu hàndicap,
ja que són viatges llargs, no descanses
bé, t’has d’aixecar d’hora per agafar vols o
cansament al cos”. Malgrat tot, també té
la seva part positiva: “A la nova Segona
ja no hem d’anar a camps més modestos i
viatgem més sovint en tren o avió. És viure una experiència molt més professional”,
sentencia.

14 FUTBOL COMARCAL

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com
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La ‘Llefi’ segueix maleïda; el Lloreda ja lidera en
solitari i el YT ensopega contra el Vilassar B
Tres empats en tres jornades és el balanç de l’equip de Jordi Souto a casa
i el lideratge en solitari del grup 4. El
conjunt de Benja Portillo va vèncer els
barcelonins amb gols de Rosas, Balcarreras, Alberto i Aguilera. A l’altre
cantó, trobem la desfeta contundent del
Yount Talent de Ricardo Parra versus el
Vilassar de Mar B (0-3). Una ensopegada que els hi resta la segona posició
de la taula i suposa la primera desfeta
del curs. Tot i això, els de Sant Roc segueixen a la part alta de la taula. El Pere
Gol B va perdre per la mínima a Vilassar
de Dalt (2-1).

Per primera vegada en tres partits disputats com a locals, la Unificació Llefià
va merèixer l’empat en què va concloure
el matx davant el San Juan At. Montcada.
El conjunt de Jordi Souto acumulava
dos empats insuficients i injusts que
privaven als vermells el lideratge del
grup 2 de Segona Catalana. En aquesta ocasió, l’empat sense gols contra
els montcadencs va ser el resultat que
va reflectir el joc i domini vist sobre
la taula. El partit es va desenvolupar
pràcticament sense cap intervenció dels
porters en un duel molt físic i absent
d’ocasions, més enllà d’un intent local
al tram final, però sense fortuna. Diumenge, els de Llefià visiten el camp del
Turó de la Peira.
A Tercera Catalana, cara i creu per als
nostres. La nota més positiva de la jornada va ser la cinquena victòria seguida
del CF Lloreda contra el Pujadas (4-2)

Foto: Llefià.

Finalment, a Quarta Catalana es va desenvolupar la primera jornada de Lliga,
i amb molt bones sensacions badalonines. Recordem que en la temporada
d’enguany tenim fins a dos equips filials
al grup 20. El Pere Gol B va vèncer el PB
Anguera B a La Salut (3-1) i el YT B va
empatar sense gols contra el At. Piferrer.
Per la seva part, al 16, el retorn del CD
Pomar a categoria amateur va arrencar

Del 11/10 al 17/10/2019
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La segona dels ‘dimonis’, al sarró; la Minguella
s’emporta el derbi de Primera contra la Cultural
Desfetes de Maristes Ademar, Sant Josep i Círcol
Novells pel que fa a club però experimentats a EBA quant a grup. El Fruits Secs Corbera Badalonès fa poder celebrar a La Plana
la seva primera victòria en la temporada del
seu debut - la segona de forma consecutiva a la Lliga -. El conjunt de Xavi Riera
va superar el CB Mollet (76-64) després de
disputar un matx molt igualat i que no es va
resoldre fins al darrer període, amb un parcial de 13-4 decisiu. Els bases Marc Cuesta
i Ertic Balagué, amb 18 i 16 punts, respectivament, i el pivot Marcos Morales, amb 17
punts i 7 rebots van ser els jugadors més
polivalents en el triomf dels ‘dimonis’.
Cara A a un costat, la cara B de la jornada
la va protagonitzar l’Ademar de Lluís García en el seu desplaçament a Saragossa. L’
Alfínden aragonès disputava davant la seva
afició el seu segon matx de la temporada
amb la necessitat de sumar el primer triomf
si no volia despenjar-se a la cua de la classificació. En aquest context, els badalonins
van perdre (87-71) en un duel liderat pel
conjunt local des de l’inici i segon quart
badaloní molt espès quant a puntuació (24-

Foto: Badalonés

11). Diumenge a les 18h, el Badalonès visitarà la pista de la UE Mataró i l’ Ademar rebrà el Boet Mataró a les 18:15h a La Plana.
A Copa Catalunya, el Coalci Sant Josep va

Foto: M. Expósito

anar a remolc quasi des de l’inici en el seu
desplaçament a Granollers i va pagar amb
una desfeta un segon quart molt encertat
per part dels del Vallés (31-19). Malgrat recuperar-se a la represa (50-48), un parcial
de 14-5 va acabar de sentenciar el conjunt
de Carles Espona sense que fos eficient una
reacció final encapçalada per Álvaro López
(67-62). Així mateix, el Cotonifici Círcol
Catòlic també va sumar una nova victòria
al seu caseller després de caure d’un punt
contra El Masnou. L’equip d’Óscar Gallifa
va arribar a liderar el marcador de 6 punts
al darrer minut del tercer quart però un 0-8
als darrers 10 minuts van fer inútils els 10
triples badalonins. La primera victòria blava haurà d’esperar.
David Martínez lidera la Minguella
A Primera Catalana, Minguella i Cultural
van protagonitzar l’únic derbi badaloní en
el grup 1 de la categoria i que es va decantar a favor dels de Casagemes. Un 27-12
al quart inicial i un 16-2 al darrer període

van liquidar les opcions de l’equip de Jaume Gabaldà. David Martínez amb 22 punts
va liderar l’equip de Juli Jiménez cap a la
victòria.
Pel que fa a l’esglaó de Segona, triomfs
de la UB Llefià versus Argentona (83-69)
i El Círcol B contra El Masnou (77-61). La
Minguella B va caure a Casagemes el Santa
Coloma B (66-74).
Hurtado es desfà del Santa Eulàlia
Finalment a Primera femenina, el Joventut
Femení va sumar la segona victòria del curs
a L’ Hospitalet versus el Santa Eulàlia (5253) gràcies als 17 punts de Tania Hurtado
i un parcial decisiu de 0-14 que va trencar
el matx a favor de l’equip verd-i-negre. Per
la seva banda, el Sant Andreu Natzaret va
caure a la pista del Safa Claror (67-51) i
va patir la primera ensopegada del curs. A
Segona, victòries de la Llefià (35-43) i Círcol (68-48) contra Neus i Vilassar de Dalt,
respectivament, i derrota de la Minguella a
Argentona ( 64-37).
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La plaça del Gas viu la V edició Debut amb derrota
de la Diada de futbol sala adaptat del Sosmàtic a Divisió
a persones amb paràlisi cerebral d’Honor
La pista poliesportiva de la plaça
del Gas va viure, el passat diumenge, una jornada de futbol
sala per a persones amb paràlisi
cerebral. Aquesta era la V edició
d’aquesta Diada, organitzada per
l’AE Badalonés amb la col·laboració de l’Ajuntament de Badalona i
la Federació Esportiva Catalana de
Paralítics Cerebrals (FECPC).
En aquesta jornada van participar
diferents equips, com Castelldefels o Vilanova. La gran novetat
d’enguany va ser la de poder
gaudir de partits tant en categoria
infantil com sénior.
La cloenda d’aquesta jornada va
comptar amb la presència de l’alcalde de Badalona, Àlex Pastor,
el president del Badalonés Manel
Dunjó, i el president de la FECPC
Nicolau Municio.

El Sosmatic va debutar a la segona jornada de la Divisió d’Honor,
rebent un equip acabat d’ascendir,
però ben reforçat amb un xinès,
ex-jugador del Priego de Superdivisió, que gairebé assegura els
seus dos punts i tres quarts del dobles. Tres partits acabats al cinquè
set, dos d’ells amb pilota de partit
pels blaus, van acabar caient tots
tres del costat basc i van comportar
la primera derrota de la temporada
per un resultat enganyós (1-5) i
que fa mal. La lliga es preveu molt
dura i igualada, amb tots els equips
amb jugadors estrangers.
Primera, segona i tercera vencen
Els equips de 1a, 2a i 3a Divisió
es van endur la victòria, la segona
en dos partits del Titus i l’estrena
del Charlotte’s i el Forn Bertran, en

Belmonte i Jordi Garcia Rafael Hidalgo, segon
sumen medalles a
reforç nord-americà
Budapest i Barcelona dels Badalona Dracs
La nedadora badalonina Mireia
Belmonte, i el triatleta Jordi Garcia,
van obtenir grans resultats en les
seves competicions, disputades a
Budapest i Barcelona respectivament. Belmomte va participar en
la prova de la Copa del Món del
país magiar. El seu bagatge va ser
de dues medalles (or i bronze) i
classificació per a cinc finals. L’or
va arribar a la prova dels 800 lliures, amb un temps de 8:31,42. La
segona medalla, la de bronze, va
arribar en la prova dels 400 estils,
quedant-se a 11 centèsimes de la
plata aconseguida per l’hongaresa
Jakabos, amb un temps de 4:41,81.
La campiona olímpica també va
classificar-se per a les finals dels:
400 metres lliures, quedant-se a
les portes d’obtenir medalla, 200
estils, i 200 papallona, després
de ser repescada quan a la prova
classificatòria va registrar el novè
millor temps.
Aquesta prova de la Copa del Món

és el punt de partida d’una temporada que culminarà amb els Jocs
Olímpics de Tòquio 2020, en els
que Belmonte vol aspirar al repte
de sumar noves medalles al seu
palmarès.
Jordi Garcia segon a Barcelona
El passat diumenge es va disputar
la triatló de Barcelona, en la qual
participava el badaloní Jordi Garcia. El triatleta del Club Natació
Badalona va ser el segon classificat
de la prova olímpica, amb un temps
total d’1.46.00, a menys d’un minut

Després de l’anunci fa uns dies
de la incorporació a la disciplina
de Badalona Dracs del californià
Marquese Surrell com a primer
reforç de cara a la temporada
2019/20, el club badaloní ha
anunciat l’arribada de Rafael Hidalgo jugador, també de 23 anys,
amb 1’80 d’altura i 80 quilos de
pes. Hidalgo procedeix dels Llops
de New Mexico (FBS Div. I) i les
seves qualitats físiques li permeten actuar tant en la posició de
quarterback, com de wide receiver.
Hidalgo, nascut a Brooklyn (NYC),
posseeix passaport de la República Dominicana, per la qual cosa
no ocuparà plaça de import.
El nou fitxatge de Badalona Dracs
per a la temporada 2019/2020, es
va començar a formar a l’Hudson
Valley Community College, abans
d’acabar en la prestigiosa universitat de New Mexico, on puc
demostrar la seva gran qualitat i

enorme talent.
Sens dubte, Rafael Hidalgo promet ser un perfecte complement
del seu compatriota Marquese Surrell, demostrant que Dracs pretén
tenir un equip capaç de mantenir
la seva hegemonia a Espanya i, alhora, intentar assaltar Europa.
Nou jugadors convocats amb
la selecció espanyola
Un total de 9 jugadors de Badalona Dracs han estat inclosos en la
llista definitiva de 45 que el head
coach de la selecció nacional, Talib Wise, ha anunciat per al partit
internacional que disputaran dissabte que ve 12 d’Octubre, a Budapest, les seleccions d’Hongria i
Espanya.
El duel internacional davant els
hongaresos és el primer dels dos
que disputarà el combinat nacional aquest mes, ja que el pròxim
dia 26 se les veurà davant Turquia.

les seves primeres temporades a la
categoria. El Titus va aprofitar l’alineació de Lloret, que no va fallar, i
ho va rematar amb dos punts sobre el tercer jugador menorquí. El
Charlotte’s va haver de suar de valent per guanyar a Eivissa, arribant
als dobles, però enduent-se’ls amb
autoritat. Per acabar, el Forn Bertran va derrotar amb contundència
a un equip ben compensat com el
Congrés. D’altra banda, a la màxima categoria provincial, el Decathlon es col·loca líder amb només
un punt en contra en dos partits

Totes dues trobades corresponen
a la fase de classificació del Grup
B per al Campionat Europeu.
Els nou jugadors de Badalona
Dracs convocats per a tots dos
xocs són César Brugnani, Edu
Morlans, Felipe Archilla, Guillem
García, Ian Palmón, Jordi Brugnani, Jorge Hernández, Lucas Masero i el quarterback Sergi Gonzalo.
L’equip badaloní, actual campió
de Lliga i Copa és, amb diferència, el que més jugadors aporta
al Team Spain. A més dels nou
jugadors de Dracs, també aporten quatre els Black Demons de
les Fregues, Barberá Rookies
i Coslada Camioners. Després d’ells, amb tres jugadors
es troben Óssos Rivas, mentre
que aporten dos jugadors altres
equips com Fuengirola Poltres,
Murcia Cobres, València Firebats
i Barcelona Uroloki. També podem veure en la llista a jugadors
de diferents equips nacionals
com Alcobendas Cavaliers, Elx
Linxs, Granada Lions, L’Hospitalet Pioners o equips de fora de
les nostres fronteres com Vienna
Vikings, Geneve Seahawks, Ingolstadt Dukes, Ravensburg Razorbacks, Stuttgart Scorpions o
Allgäu Comets
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Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
Algunes persones del signe poden estar vivint el final
d’una relació. Si més no, els assumptes relatius a la parella es posen de manifest i cal parlar per establir ponts.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Qüestions de salut et demanen canvis d’hàbits. Pot ser
que estiguin força arrelats i no sigui tan senzill, però si
estableixes l’estratègia adequada, ho aconseguiràs.

Bessons (21/5 al 21/6)
Si tens parella, pots sentir que no parleu el mateix llenguatge o que les vostres filosofies vitals són diferents.
Sembla que descobreixes un nou talent que et satisfà.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Et sents inconformista amb una situació relacionada
amb la feina. Si tens germans, en aquests dies es
poden donar necessàries converses sobre qüestions
patrimonials.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
A Tot i que potser tens molt a dir, prefereixes esperar a
un millor moment per expressar-te. Possiblement has
viscut una experiència, que t’ha ofert l’oportunitat de
madurar.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
No perds l’esperança amb un tema sentimental. Tocarà
adaptar agenda i economia, a les necessitats dels fills.
Al sector professional, poden duplicar-se responsabilitats.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
En l’àmbit de la salut, potser tocarà fer alguns canvis
pel teu bé. També serà bo canviar la perspectiva vers
algun assumpte material i baixar el nivell de preocupació.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Sembla que pots conèixer gent interessant, que t’ajudarà en un procés alliberador de vells patrons. Amb el
Sol transitant per Casa XII, vius un període de moltes
reflexions.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Amb el trànsit de Mercuri i Venus per Casa XI, pots
trobar-te fent noves amistats i adquirint nous contactes. Entre els amics, pot sorgir l’amor i algú es pot
declarar.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Dies de vida social o d’assistència a llocs on, possiblement, hi haurà molta gent. Estàs de més bon humor i
els altres ho noten. Gaudiràs de la vida a casa, per relaxar-te.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El Sol, transitant per la Casa IX, inclina que cerquis
altres horitzons i maneres de viure. Alguns nadius
del signe, estaran pensant a canviar de lloc de residència.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Assumptes financers/fiscals poden demanar la teva
atenció. Però, si bé és cert que pots tenir més despeses, de la mateixa manera, pots trobar-te rebent diners
inesperats.

Del 11/10 al 17/10/2019

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com
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