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Llums, 
càmera, 
Filmets!
El festival de curts arriba a Badalona, 
tot i que la Sessió Inaugural d’avui 
queda suspesa per la vaga general
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Joieria La Plana us recorda 
que el diumenge 27 canvia 
l’hora. A les 3h seran les 2h.Foto: Ángela Vázquez
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Programació 45a Edició Filmets  Del 18 al 27 d’octubre de 2019
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Lesbos. Una illa 
que espera
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9h-Zorrilla BDN 
Badalona en curt

12.30h-Zorrilla 
BDN
Internacional 2
FILMETS en forma

17h-Zorrilla BDN
Internacional 3

19h-Zorrilla BDN
Internacional 4
Manifest

21h-Zorrilla BDN
FLARE FILMS
Sessió LGTBI

23h-Zorrilla BDN
Internacional 5

10.30h-Zorrilla 
BDN 
Internacional 6
FILMETS en 
família

10.30h-Zorrilla 
BDN 
Internacional 7
FILMETS en 
família

12h  Can 
Castellet St. Boi 
de Llobregat 
Internacional 8 
FILMETS en 
família

FOCUS FILMETS: 
Regne Unit, país 
convidat
17h-Zorrilla BDN 
GENIS UK
Ridley Scott, 
Alfred Hitchcock, 
Sally Potter.

19h-Zorrilla BDN 
Internacional 9
Premis BAFTA

10h-Blas Infante 
BDN 
FILMETS Primària

11.30h-Blas 
Infante BDN 
FILMETS 
Secundària
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FILMETS campus

19h-Zorrilla BDN 
Internacional 11
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FILMETS Primària

10h-CC El Carme 
BDN 
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La indústria 
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FILMETS Primària
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FILMETS 
Secundària

17h-Zorrilla BDN 
Internacional 13

19h-Zorrilla BDN 
Cinema Històric: 
Vivement 
Truffaut! Curts de 
François Truffaut
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FLARE FILMS 
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Internacional 14

10h-Blas Infante 
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FILMETS Primària

11h-Principal BDN 
FILMETS per a 
tothom

11h-Can 
Castellet St. Boi 
de Llobregat 
FILMETS 
Secundària

11.30h 
Blas Infante BDN 
FILMETS 
Secundària

17h-Zorrilla  BDN 
Internacional 15

19h-Zorrilla  BDN 
Internacional 16

20h-Institut 
français de 
Barcelona 
Internacional 17 
Fête Courts 
Sessió de curts 
francòfons

20.30h-Can 
Castellet St. Boi 
de Llobregat 
Internacional 18

21h-Zorrilla BDN 
Internacional 19

10h-Blas Infante 
BDN 
FILMETS Primària

11h-Principal BDN 
FILMETS per a 
tothom

11h-Can 
Castellet St. Boi 
de Llobregat 
FILMETS 
Secundària

11.30h 
Blas Infante BDN 
FILMETS 
Secundària

17h-Zorrilla  BDN 
Internacional 15

19h-Zorrilla  BDN 
Internacional 16

20h-Institut 
français de 
Barcelona 
Internacional 17 
Fête Courts 
Sessió de curts 
francòfons

20.30h-Can 
Castellet St. Boi 
de Llobregat 
Internacional 18

21h-Zorrilla BDN 
Internacional 19

10h-Blas Infante 
BDN 
FILMETS Primària

11.30h-Blas 
Infante BDN 
FILMETS 
Secundària

16.30h-CC El 
Carme BDN 
FILMETS Pro
Masterclass
DANI MORENO
Director de 
Chaparra
Entertainment

17h-Zorrilla BDN 
Internacional 20

19h-Zorrilla BDN 
Internacional 21

20.30h-Can 
Castellet St. Boi 
de Llobregat 
Internacional 22

21h-Zorrilla BDN 
Internacional 23

10h-Blas Infante 
BDN 
FILMETS Primària

11.30h-Blas 
Infante BDN 
FILMETS 
Secundària

16.30h-CC El 
Carme BDN 
El curtmetratge 
a Europa: Eines 
de distribució 
i promoció als 
festivals

17h-Zorrilla BDN 
Internacional 24

19h-Zorrilla BDN 
Internacional 25
FILMETS de la 
Mediterrània

21h-Zorrilla BDN 
Internacional 26

22h-Zorrilla BDN
FILMETS Primària

NIT DE LES 
VENUS

ENTRADA
amb invitació

19h-Zorrilla BDN
Selecció 
Palmarès
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El lema d’aquest any, “Dreaming is possible”

Filmets celebra la 45a edició 
amb 251 curtmetratges de tot el món

El Regne Unit serà el país convidat

Foto: www.festivalfilmets.cat

Tot i la cancel·lació de la Sessió Inaugural, 
Badalona acollirà fins el diumenge, 27 d’oc-
tubre, per 45è any consecutiu, FILMETS 
Badalona Film Festival, un festival referent 
a nivell mundial on es projectaran fins a 
251 curtmetratges en 26 Sessions Oficials 
Internacionals Competitives. D’aquests 251 
curts, n’hi hauran 122 de ficció, 115 d’ani-
mació i 14 documentals; 41 hores de cine-
ma en total. 
Fins a aquest any, les dues seus oficials 
de FILMETS eren Badalona (Teatre Zorrilla, 
Teatre Principal i Teatre Blas Infante) i Bar-
celona (Institut français de Barcelona), però, 
com una novetat aquest any, Sant Boi també 
tindrà una seu oficial als Multicinemes Can 

Amb el nom de ‘Genis UK’, FILMETS Ba-
dalona Film Festival ha preparat una sessió 
especial de gala a l’edició d’aquest any. En 
aquesta activitat, que és possible gràcies a 
la col·laboració del Bristish Council amb 
FILMETS, el públic podrà veure tres aspec-
tes molt poc coneguts en l’obra  d’Alfred 

Castellet. Com sempre, l’entrada per acce-
dir-hi a les projeccions serà gratuïta.

Curts que impactaran
FILMETS no decebrà ningú perquè 

la qualitat dels curtmetratges és molt 
elevada i de categories diferents. Hi ha 
alguns d’aquests curtmetratges que, 
ja sigui per la seva història o per la 
producció, oferiran una particular ex-
periència als assistents. Un d’ells és 
“Stronger Together”, amb Ricky Rubio 
com a protagonista juntament amb 
Luca, un nen malalt de càncer. D’altra 
banda, “JFK vs THE AIR FORCE” ens 
permetrà escoltar l’autèntica veu del 
president dels Estats Units John F. Ken-
nedy i “Le Mans 1955” ens aproparà al 
món automobilístic per narrar l’accident 
de Pierre Levegh, el més greu de la his-
tòria de les carreres.
“Megan” obrirà el festival i “Detain-
ment” el tancarà
Divendres donarà començament FIL-
METS amb el curt “Megan” (2018) que 
és, a banda del títol del curt, el nom de 
la protagonista, una jove científica inte-
grada en una missió militar que porta 
l’antídot que pot salvar la humanitat 
d’una amenaça terminal, i que es veurà 
abocada a lluitar per la seva pròpia su-
pervivència individual.
El drama “Detainment”, que explica un 
cas real d’un assassinat d’un nen de 2 
anys a Anglaterra a mans d’altres dos 
infants, tancarà l’edició.

Alfred Hitchcock, Ridley Scott i Sally Potter hi seran presents
Hitchcock, Ridley Scott y Sally Potter. Es 
tracta de les seves incursions en el gènere 
del curtmetratge.             
A ‘Genis UK’ es projectaran els següents 
curts:
- Aventure Malgache, d’Alfred Hitchcock
- Boy and Bicycle, de Ridley Scott

- The London Story, de Sally Potter
 
‘Genis UK’ serà el preludi d’una altra sessió 
anomenada ‘Focus Regne Unit’, en la que 
es podran veure un total de vuit curts: dos 
premiats als premis BAFTA 2019, els pres-
tigiosos guardons de l’Acadèmia Britànica 

Del 18/10 al 24/10/2019
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Frame del curt Stronger Together

L’actriu Maria Molins presidirà el jurat d’enguany

de les Arts Cinematogràfiques i de la Tele-
visió, així com els altres sis curts finalistes 
d’aquest any.
Aquesta sessió oficial competitiva ‘Focus 
Regne Unit’ tindrà lloc diumenge 20 d’oc-
tubre a les 19 hores, al Teatre Zorrilla. L’ac-
tivitat es completarà amb una trobada amb 
el públic que comptarà amb la participació 
d’alguns dels directors dels curts, com Paul 
Taylor i Angela Clarke, la productora Abigail 
Addison, o Greg McLeod.
L’apartat britànic de FILMETS es comple-
tarà el 19 d’octubre, a les 21 hores, amb 
la projecció dels Flare Films, els nou curts 
inclosos en el cartell del BFI Flare 2019, el 
festival de cinema LGTB de Londres.

FILMETS Badalona Film Festival acollirà 
l’estrena mundial del curt ‘Stronger Together’, 
produït pel jugador de bàsquet Ricky Rubio. 
Es tracta d’un documental de 15 minuts  diri-
git per Àlex Torres que explica com, fins i tot 
els desafiaments que semblen impossibles, 

Sobre el British Council
El British Council és l’organització del 
Regne Unit per a les relacions culturals i 
les oportunitats educatives. Mitjançant la 
cultura britànica, contribueix al benestar i a 
transformar les vides dels ciutadans creant 
oportunitats, establint vincles i generant 
confiança mútua.
Col·labora amb més de cent països en l’àm-
bit de l’art i la cultura, la llengua anglesa, 
l’educació i la societat civil. L’any passat va 
entrar en contacte cara a cara amb més de 
80 milions de persones a través dels seus 
projectes, i de forma virtual amb 791 mi-
lions gràcies a les seves retransmissions, 
publicacions i productes digitals.

es poden superar si es treballa en equip. El 
curt explica la història de Luca, un nen malalt 
de càncer i que també juga a bàsquet en un 
equip d’El Masnou, i Ricky Rubio, jugador 
del Phoenix Suns, a la NBA. 
La relació entre tots dos comença quan l’en-

Ricky Rubio i Luca, un nen 
amb càncer, protagonistes

Maria Molins serà la 
presidenta del Jurat de la 
45a edició 

trenador del nen li explica a Ricky Rubio que 
té un jugador del seu equip greument malalt i 
que aquest el voldria conèixer. La sorpresa es 
produeix quan Ricky es presenta a casa del 
nen per conèixer-lo personalment. És aquí 
quan comença el que el curt defineix com un 
joc d’equip entre ells dos i els metges amb, 
tots junts, amb l’únic objectiu de combatre 
la malaltia. El que semblava un partit perdut, 
es transforma en una victòria per a tothom, 
sobretot pel Luca.
Els protagonistes principals del curt són 
Luca de la Vega, Ricky Rubio i Eduardo de 
la Vega. S’ha rodat a Nova York i Barcelona.
‘Stronger Together’ (‘Junts som més forts’) es 

L’actriu catalana Maria Molins serà la pre-
sidenta del Jurat Oficial Internacional de la 
45 edició de FILMETS Badalona Film Festi-
val, que se celebrarà del 18 al 27 d’octubre. 
Acompanyaran a Maria Molins en aquest 
jurat Ruth Cantarero, Pascal Faure, Thea 
Marti i Motokazu Kawamura, tots ells de 
reconegut prestigi en el món del cinema i la 

podrà veure en primícia mundial a la sessió 
FILMETS en forma, que es farà dissabte 19 
d’octubre, a les 12.30 hores, al Teatre Zo-
rrilla. En la presentació del curt, que s’ha fet 
viral, el mateix Luca explica que «sempre he 
pensat que existien dos tipus de partits: els 
fàcils i els difícils. Ara sé que hi ha partits 
pels quals no estàs preparat. Sóc en Luca i 
aquesta és la història de com la meva família 
i jo hem jugat aquest partit.
Ricky Rubio ha explica en un tuit del seu 
compte personal que «el documental sobre 
el projecte Luca és un dels projectes amb 
més afecte de la fundació The Ricky Rubio 
Foundation».

cultura audiovisual.
Tots els membres del jurat estan relacionats 
directament amb el món del cinema. Maria 
Molins és una coneguda actriu catalana 
de cinema, teatre i televisió. L’any 2013 
va guanyar el premi Gaudí a la millor ac-
triu protagonista amb la pel·lícula ‘El bosc’; 
Motokazu Kawamura, nascut al Japó l’any 

L’actriu va guanyar al 2013 un premi Gaudí

Núm. 674



5Ángela Vázquez - redaccio@diaridebadalona.com

FILMETS reunirà més de 6.000 infants i 
joves a les activitats paral·leles

A banda de les sessions competitives, FIL-
METS Badalona Film Festival vol també 
arribar als escolars de Badalona i Sant Boi 
de Llobregat i als infants més petits de Ba-
dalona. Mentre duri el festival, del 18 al 27 
d’octubre, més de 6.000 infants i joves par-
ticiparan a les activitats cinematogràfiques 
paral·leles al certamen.
FILMETS ha convidat a les escoles públi-
ques i privades concertades i a tots els ins-
tituts de Badalona i Sant Boi de Llobregat 
a assistir a les projeccions. Entre aquestes 
sessions i les que es fan a les biblioteques 
de Badalona, més de 6.000 infants i joves 
veuran en aquesta edició del festival diver-
sos curts de FILMETS.

Amb el nom de ‘FILMETS Primària’; i ‘FIL-
METS Secundària’;, el Teatre Blas Infante, 
ubicat al barri de Llefià de Badalona, acol-
llirà cada dia feiner mentre duri el festival, 
de 10 a 13 hores, les projeccions per a 
estudiants de 3r de Primària (8 anys) i de 
4rt d’ESO (15 anys). Es tracta d’una activitat 
pedagògica que permet als joves entrar en 
contacte amb un cinema de qualitat, potser 
per primera vegada a la seva vida.
Prèviament a la projecció, cada centre edu-
catiu ha rebut un dossier de les pel·lícules 
que es projectaran perquè els alumnes pu-
guin treballar a classe els temes que surten 
als curtmetratges.
El fet d’acotar cada any les projeccions a un 

1950, ha participat en diverses pel·lícules i 
sèries de televisió, i a Catalunya ha parti-
cipat en rodatges amb Eduard Fernández i 
Irene Montalà, entre d’altres; Pascale Faure 
és una especialista indiscutible del curtme-
tratge a França, i des de 2001 dirigeix la 
Unitat de Curtmetratges i Creacions de Ca-
nal+; Thea Marti té al seu darrere més de 30 
projectes independents que inclouen curts, 
documentals, videoart i vídeos musicals; i 
finalment Ruth Cantarero, periodista espe-
cialitzada en cultura i art que actualment 
programa curtmetratges per al programa 
Metrópolis de TVE, un espai especialitzat 
en cultura.

Protagonista al cinema, al teatre i a la 
televisió
L’any 2013 va guanyar el premi Gaudí a la 
millor actriu protagonista amb la pel·lícula ‘El 
bosc’, dirigida per Óscar Aibar i on va estar 
acompanyada per l’actor Álex Brendemühl. 
També ha estat nominada altres dues vega-
des als premis Gaudí, concretament com a 
millor actriu secundària al film ‘Fill de Caín’, 
dirigida per Jesús Monllaó, i com a millor 
actriu protagonista per la pel·lícula ‘A la 
deriva’, de Ventura Pons. En la seva carrera 
cinematogràfica cal destacar la presència de 
nombrosos curtmetratges, entre ells el curt 
‘Lo que dejamos atrás’, dirigida per David 
Matamoros, i que li va permetre guanyar el 
premi Cinefosc com a millor actriu.

Pel que fa al teatre, l’any 2006 va ser nomi-
nada pels premis Butaca com a millor actriu 
protagonista a l’obra ‘Les aigües encanta-
des’, dirigida per Ramon Simó i presentada 
al Teatre Nacional de Catalunya.

Maria Molins també és una actriu habitual 
a la televisió. Es va fer molt popular amb 
un paper protagonista a la sèrie de TV3 ‘El 
cor de la ciutat’, entre 2001 i 2007; també 
se l’ha vist a d’altres sèries de TV3 com ‘La 

Riera’, ‘Olor de colònia’. També ha tingut 
papers destacats en sèries com ‘Cuéntame 
como pasó’ de TVE, ‘Historias robadas’ 
d’Antena 3, o ‘Homenots’, una coproducció 
entre TVE i TV3 dirigida per Sergi Schaaff.

Aquest també es podrà veure a les biblioteques de Badalona

curs de Primària i a un altre d’ESO permet a 
aquests alumnes acudir a les projeccions de 
FILMETS per a les escoles i instituts dues 
vegades durant tot el cicle de l’ensenyament 
obligatori.
L’objectiu és que els més petits passin una 
bona estona veient pel·lícules, tot i que 
l’equip de FILMETS ja busca que es projec-
tin curts amb determinats valors. Pels més 
grans l’objectiu és provocar la reflexió amb 
els temes que presenten els curtmetratges 
que es veuran a la pantalla.
Les biblioteques de Badalona que hi partici-
pen són Can Casacuberta, Lloreda, Pomar, 
Sant Roc, Llefià-Xavier Soto, i Canyadó-Ca-
sagemes-Joan Argenté.

Del 18/10 al 24/10/2019
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C. Francesc Layret, 120 baixos - tel. 93 384 08 69 Fax: 93 384 20 45 - 08911 Badalona - info@gestorialafarga.com

Gestoria Administrativa
Assessoria d’Empreses
Assessoria Jurídica

Especialistes en el sector del transport i vehicles

Entrevistem l’Agustí Argelich, el director de FILMETS Badalona Film Festival 

FILMETS porta des de l’any 1971 apropant, 
no només a la ciutat de Badalona, sinó a 
tot el món, la petita indústria dels curtme-
tratges. La barreja d’un equip professional 
i entusiasta amb el projecte i aquest apro-
pament d’una programació de qualitat difícil 
de veure a les sales de cinema o a la televi-
sió, dóna com a  resultat aquest festival, que 
suposa un punt de trobada entre directors/
es de pel·lícules i públic

- Com va néixer i quina ha estat l’evo-
lució al llarg dels anys?
La història del festival neix amb uns cineas-
tes amateurs de Badalona que un bon dia es 
van inventar un festival internacional, ja que 
la ciutat, i Catalunya en general, ja tenia una 
tradició cinematogràfica, sobretot a finals 
dels 60 i principis dels 70. Ja en aquella 
època hi havia el que es denominava cine-
ma “amateur”, persones que gravaven amb 
una càmera molt senzilla, i gent que, pel 
contrari, tenia més mitjans. 

“Aquest any tenim 26 sessions programades, 
251 curts i unes 50 hores de projecció”

Agustí Argelich, director de FILMETS Badalona Film Festival / Ángela Vázquez

L’any 71 va ser el primer any que es va ce-
lebrar el festival, que aleshores no es deia 
FILMETS, amb només 20 curtmetratges i en 
els anys següents es van arribar a projectar 
més de 8 formats diferents (35 mm, Doble 
8, Super-8, U-matic, etc). Al 2001 es recu-
pera el nom i fa uns 5 o 6 anys vam acabar 
de fer el canvi de tecnològic a digital, fet que 
ha agilitzat temes com el tràfic de còpies. 

- Quines són les principals caracterís-
tiques que fan de FILMETS un festival 
de curtmetratges diferent?
Hi ha diverses vessants que caracteritzen 
FILMETS. Per un costat, tenim el cinema 
històric. Ja al 2001 vam dedicar una sessió 
a recuperar el patrimoni cinematogràfic de 
Badalona i, gràcies a això, tenim imatges de 
la ciutat dels anys 20 o 30 que no haurien 
vist mai la llum. Aquesta part de recupera-
ció, per tant, és molt important.
Una altra característica de FILMETS és que 
suposa un punt de trobada amb diferents 

directors o directores. És el cas de ‘De-
tainment’ de Vincent Lambe, amb qui s’or-
ganitzarà una taula rodona per tal que els 
joves estudiants o gent més amateur pugui 
preguntar i tenir un feedback. No es tracta 
només de la típica conferència. 
Que l’entrada sigui gratuïta, per altra ban-
da, també suposa un gran esforç per part 
de Badalona i Badalona Comunicació. De la 
mateixa manera, també són cada cop més 
actors i actrius que decideixen col·laborar 
desinteressadament en un curtmetratge si el 
guió els hi agrada. Aquest és un valor afegit 
al festival.

-El públic és important?
El públic és molt important perquè fins i tot 
quan seleccionem els curtmetratges que es 
projectaran a FILMETS, pensem més en 
els espectadors que en nosaltres. Evident-
ment que hi ha criteris tècnics, artístics i 
cinematogràfics, però pensem molt en el 
que pot enganxar al públic. Això no vol dir, 
necessàriament, que només programem 
comèdies o temàtiques d’humor. Aquest 
any hem seleccionat 251 pel·lícules de les 
quals 122 són ficció, 115 animació i 14 
documentals. Ens han arribat gairebé 5.000 
pel·lícules que hem hagut de seleccionar 
entre 4 persones. L’avantatge de tot això és 
que, com és una indústria petita, i tinc la 
sort de viatjar molt al llarg de l’any per tota 
Europa, és més fàcil que ens arribin obres 
d’un gran nivell, ja que et dones a conèixer 
entre els distribuïdors.

“Molts estudiants 
d’escoles de cinema 
desconeixen que hi ha 
vida per al curtmetratge 
més enllà dels festivals”

- L’any passat, el país convidat va ser 
Itàlia. Aquest any, ho és Regne Unit. 
Per què aquesta decisió?
Durant els 44 anys previs a aquesta edició, 
Regne Unit ha demostrat tenir un gran nive-
ll del cinema britànic i, històricament, han 
guanyat moltes Venus de Badalona. Aquest 
any, apart d’haver-hi moltes pel·lícules bri-
tàniques en competició, es presentaran per 
primer cop a Espanya els premis BAFTA, 
que són els Oscar de l’acadèmia de cinema 
britànic.  
A més, en paral·lel, per celebrar que Regne 
Unit és el país convidat, es farà una secció 
fora de concurs, ‘Genis UK’, on hem pogut 
repescar 3 obres mestres de 3 grans direc-
tors britànics: Alfred Hitchcock, Ridley Sco-
tt i Sally Potter. 

- Què suposa per a Badalona la cele-
bració d’aquest festival?
A nivell cultural suposa una perpetuació 
d’aquesta tradició tan present des de fa anys 
a Badalona. Aquí, FILMETS suposa un refe-
rent, ja que els nens ja comencen a anar-hi 
a les sessions infantils amb les escoles i, 
quan aquests creixen, tenen una cultura del 
festival. Però, sens dubte, la dada més re-
llevant és la importància que aquest té fora 
del seu lloc d’origen. Cada cop, FILMETS 
es fa més i més conegut, tant per la progra-
mació com per la qualitat de les pel·lícules. 
Els veïns i veïnes de Badalona no tenen la 
perspectiva que aquest festival té aquesta 
mena de repercussió a nivell mundial. Som 
petits, però tenim una programació digna i 
som un referent en tot el món.

Escaneja el 
QR per llegir 
l’entrevista 

sencera
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Torna una de les icones culturals de 
Badalona i de la resta de l’Estat
FILMETS Badalona Film Festival aterra un any més 
a la ciutat i, aquest cop, amb més de 250 curt-
metratges que es projectaran a les grans pantalles 
durant gairebé 10 dies. Aquesta 45a edició vol ser 
una edició de somni, per això el lema ‘Dreaming is 
possible’ (Somiar és possible).
Els teatres Zorrilla, Principal i el Blas Infante aco-
lliran 26 sessions oficial i més de 40h de projec-
ció, així com també ho faran algunes de les biblio-
teques de la ciutat, aquestes darreres per crear un 
espai adequat per als més joves. L’objectiu de la 
celebració anual d’aquest festival des de fa més de 
40 anys és, principalment, recuperar el patrimoni 
històric de la ciutat i no deixar morir la cultura. 
Tot i que a Badalona, i a Catalunya i la resta de 
l’Estat en general, no es té tanta consciència de la 
importància del curtmetratge, aquest està conside-
rat com a pel·lícula de primera categoria a la resta 
d’Europa i, gràcies a FILMETS podem apropar-nos 
a aquesta realitat.
Com a novetat aquest any, Alfred Hitchcock, Ridley 
Scott i Sally Potter seran presents a FILMETS Ba-
dalona Film Festival en una sessió especial ano-
menada ‘Genis UK’ per commemorar al país invitat, 
Regne Unit. ‘Genis UK’ serà el preludi d’una altra 

EDITORIAL

sessió anomenada ‘Focus Regne Unit’, en la que es 
podran veure un total de vuit curts: dos premiats als 
premis BAFTA 2019, els prestigiosos guardons de 
l’Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i 
de la Televisió, així com els altres sis curts finalistes 
d’aquest any.
El país anglès compta amb una llarga trajectòria ci-
nematogràfica i serà present juntament amb produc-
cions catalanes, fet que permetrà al públic absorbir 
continguts de fora de la zona de confort.  Transmetre 
aquesta cultura del cinema és un aspecte caracte-
rístic de FILMETS, que ja permet absorbir aquests 
coneixements a les escoles i instituts de Badalona, 
fet que col·labora en la no pèrdua del patrimoni de 
la ciutat.
El món LGTBI també tindrà visibilitat al festival 
d’enguany per la projecció d’una sessió monogrà-
fica fora de competició dedicada a aquest tipus de 
temàtica. La sessió porta per nom ‘Flare Films’ i in-
clou nou curts britànics que s’han projectat al BFI 
Flare, el festival de cinema LGTBI de Londres. Els 
curtmetratges mostren una varietat d’experiències 
LGTBI, però essencialment tracten de descobrir i 
destacar el valor de l’amor i de les persones amb 
independència de la seva orientació sexual.

Només ens queda esperar, tot i la cancel·lació de la 
Sessió Inaugural amb motiu de la vaga convocada 
per avui en contra de la sentència del Tribunal, que 
es mantingui el respecte cap a aquest esdeveniment 
cultural que representa un dels símbols de Badalona 
i aquest pugui desenvolupar-se de la millor manera 
possible.

Foto: Ángela Vázquez
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Carrers tallats i afectacions en el trànsit durant tota la setmana

Milers de veïns es mobilitzen 
en contra de la sentència del Procés

El passat dilluns va ser un dia reivindicatiu 
a la ciutat de Badalona. Des de primera hora 
del matí, quan es va fer pública la sentència 
del Tribunal Suprem sobre el Procés, els 
veïns i veïnes de la ciutat es van començar a 
concentrar a la plaça de la Vila per mostrar 
el seu rebuig a la condemna dels 12 princi-
pals líders independentistes.
Començant sent desenes, poc a poc la 
plaça es va anar omplint per passar a ser 
centenars de persones sota el crit “Llibertat 
presos polítics”. Aquest mateix grup de gent 
va tallar, des del començament de la mani-
festació, el carrer Francesc Layret i, més 
tard, també Martí i Pujol i la Via Augusta, 
provocant alteracions en el trànsit. A més, 
aquesta trobada va coincidir amb la organit-
zada cada dilluns per la Marea Pensionista 
de Badalona.
La ciutadania es va mantenir concentrada a 
la plaça de la Vila gairebé tot el matí, però 
sens dubte, el plat fort arribava sobre les 
18h de la tarda quan, tot i la pluja, encara 
més gent es va sumar a aquesta concentra-
ció.
Tot i això, les actuacions per part de veïns 

Estudiants de Badalona tallant carrers / Carles Carvajal

Concentració a la Plaça de la Vila

i veïnes no van acabar dilluns. Aquesta ha 
estat una setmana plena de mobilitzacions, 
amb els estudiants com a protagonistes 
aquests darrers dies. Els joves van tallar 
dimarts i dimecres alguns carrers de la ciu-
tat, arribant, fins i tot, a les vies del tren i 
a l’autopista. Ahir, dijous, ho van tornar a 
fer. Amb motiu de la vaga general convo-
cada per avui, divendres, diversos actes de 
Badalona han estat cancel·lats com ja hem 
avançat en aquest Diari amb el festival FIL-
METS, que posposarà la Sessió Inaugural.

Reaccions polítiques
La sentència també va provocar tota mena 
de reaccions polítiques des del consistori 
badaloní. Durant el matí del dilluns es va 
poder veure una “lluita” de banderes, quan 
David Torrents, de JuntsxCat, penjava una 
estelada de la façana de l’Ajuntament o Al-
biol insistia a hissar l’espanyola. L’estelada, 
finalment, va estar despenjada en un intent 
per part del govern de mostrar neutralitat 
davant la situació.
A mesura que passaven les hores, els di-
ferents grups polítics de la ciutat van anar 

emetent diversos comunicats. ERC-Avan-
cem MES, JxC, GbeC i En Comú Podem 
van fer un comunicat conjunt qualificant 
la sentència com a “duríssima i injusta” i 
condemnaven en aquest “la vinculació entre 
sedició i el dret de lliure expressió”. L’alcal-
de Pastor, per la seva part, també va emetre 
un comunicat on destacava la “pluralitat” 
d’idees a Badalona i deia que ell “acatava 
aquesta sentència i qualsevol altra emesa 
pels tribunals”. Albiol, per altra banda, tam-
bé respectava “absolutament” la sentència i 
manifestava a través de les seves xarxes so-
cials el seu suport als cossos de seguretat.
Durant aquests dies, a més,  partits com 
Guanyem, ERC-Avancem MES i JxCat han 
manifestat a l’alcalde Pastor de fer vaga 
avui, dia 18 d’octubre.

“La Marxa per la Llibertat” arribarà 
avui, divendres, a Badalona
L’Assemblea Nacional Catalana ha convo-
cat cinc Marxes per la Llibertat a diferents 
ciutats de Catalunya, en concret, aquestes 
començaran a Girona, Berga, Vic, Tàrrega 
i Tarragona. El passat dimecres van arren-
car direcció Barcelona. La previsió, segons 

els organitzadors, serà passar pel lateral de 
la C-31 a Badalona, un cop entri dins de 
la ciutat, i arribi cap a les 11h del matí de 
divendres a la plaça Alcalde Xifré de Bada-
lona.

SENTÈNCIA EN ANYS
DE PRESÓ

- Oriol Junqueras 13 anys
- Jordi Turull 12 anys
- Raül Romeva 12 anys
- Dolors Bassa 12 anys
- Carme Forcadell 11,5 anys
- Joaquim Forn 10,5 anys
- Josep Rull 10,5 anys
- Jordi Sànchez 9 anys
- Jordi Cuixart 9 anys

 - Santi Vila
 - Carles Mundó
 - Meritxell Borràs

Absolts, però inhabilitats durant 1 
any i 8 mesos, i multa de 60.000€

Del 18/10 al 24/10/2019
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Les dades d’aquest 2019 són molt més baixes que els darrers anys

La crema de contenidors a Badalona ha costat més 
d’un milió d’euros durant els darrers 5 anys

La crema de contenidors dels carrers de 
Badalona són habituals. No hi ha setmana 
que els Bombers de la Generalitat informin 
els mitjans de comunicació d’aquests actes 
vandàlics. Durant els darrers 5 anys, des de 
l’any 2015, i fins ara, les xifres de conte-
nidors cremats són destacables, i sobretot 
el cost que ens costa als ciutadans. Dels 
darrers 5 anys analitzats, l’any que més 
contenidors s’ha cremat a la via pública va 
ser el 2017 amb 288. L’any anterior, el 2016, 
la xifra s’hi va acostar, amb 279. El darrer 
any complert, que tenim dades, és l’any 
passat, on a Badalona va cremar un total 
de 197 contenidors. De fet, és la xifra més 
baixa respecte al 2015, on els vandàlics van 
cremar un total de 250 contenidors. De mo-
ment, a manca de tancar aquest any 2019, 
falten encara dos mesos i mig, s’han cremat 
50 contenidors, segons dades de la Guàrdia 
Urbana. La projecció seria acabar l’any amb 
uns 127 contenidors cremats, una xifra que 
seria un 35% respecte a l’any passat i molt 
inferior a les dades dels anys 2016 i 2017. 
De fet, durant aquests dos anys la xifra va 
ser tan alta que l’Ajuntament va tenir força 
problemes per substituir-los perquè les 
existències. Fins ara, el contracte amb l’em-
presa Fomento només permet proveir-ne 
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La projecció de contenidors cremats a �nal d’aquest any seria de 127, el que suposa un descens del 35%

279 288

197

50

Restes d’un contenidor cremat al barri de Sant Roc 

186 nous contenidors cada any a la ciutat.

Que costa cada contenidor? 1.000 eu-
ros
El pressupost municipal destinat a reparar, 
o substituir part del mobiliari urbà té una 
partida força important. Una de les que més 
crida l’atenció és la destinada als conte-

nidors. Cada un d’ells costa, a les arques 
municipals, uns 1.000 euros, entre el preu 
del nou contenidor, substituir-lo i retirar el 
contenidor cremat. Això vol dir que durant 
els darrers 5 anys l’Ajuntament de Badalona 
ha destinat un milió 64.000 euros en subs-
tituir els contenidors afectats pels incen-
dis a la via pública. A part, s’ha de sumar 
d’altres partides destinades a reparar altres 
elements del mobiliari urbà que han estat 
víctimes d’actes vandàlics. Una altra xifra 
important són les despeses del pressupost 
que serveixen per reparar material afectat 
per temporals meteorològics.

La Guàrdia Urbana identifica els prin-
cipals piròmans de contenidors de 
Badalona
A l’hora de buscar el perquè ha baixat el 
nombre d’incendis als contenidors de Ba-
dalona aquest Diari s’ha posat en contacte 
amb el cap de serveis de seguretat, parti-
cipació i convivència, Joaquim Ortilles. 
Durant els darrers anys, la Guàrdia Urbana 
ha fet un treball intens per tal d’identificar 
i controlar les persones que cremaven 
aquests contenidors. Ortilles explica que 
part d’aquests incendis eren provocats per 
piròmans, persones obsessionades a pro-
vocar incendis i que gràcies a un disposi-
tiu d’agents de paisa van poder començar 
a identificar a les persones que feien més 
focs a Badalona. El fet de tenir identificades 
als autors de part d’aquests incendis també 
permet el seu control, mitjançant un informe 
mèdic, detalla Ortilles. Tot i això, la Guàrdia 
Urbana continua la cerca de més persones 

autores d’aquests incendis i que encara no 
han pogut ser identificades. “Tenim cons-
tància que algú encara està fent aquesta 
acció, però és molt complicat enganxar-los 
al moment perquè de vegades utilitzen unes 
bosses amb material líquid que dipositen 
dins del contenidor i quan algú veu el foc 
la persona ja ha fugit del punt de l’incendi”, 
detalla Ortilles. El cap del servei de segu-
retat, reconeix que “no podem tirar coets, 
però estem esperançadors amb les darreres 
dades sobre contenidors cremats”.

Aquest 2019 ja s’han cremat un total 
de 83 vehicles
Un altre dels efectes de la crema de conte-
nidors, i també dels actes vandàlics a Bada-
lona, són els incendis a vehicles aparcats 
al carrer. Les dades proporcionades per la 
Guàrdia Urbana també demostren una re-
ducció d’aquest tipus d’incendis als carrers 
de Badalona. Dels darrers 5 anys analitzats, 
el 2017 va ser l’any amb més vehicles cre-
mats, amb un total de 148 cotxes cremats 
a la via pública. El 2015 i l’any passat van 
registrar el mateix nombre de vehicles, amb 
un total de 108. De moment, aquest any ja 
portem 83 vehicles incendiats, una xifra 
que s’acostarà a les dades de l’any 2016, 
on van cremar 87 vehicles. Pel que fa a les 
dades de cotxes cremats, el cap de serveis 
de seguretat, participació i convivència, 
Joaquim Ortilles, explica que les dades de 
cotxes cremats no han baixat a Badalona, 
però aclareix que no tots els vehicles in-
cendiats són per actes vandàlics. Segons 
Ortilles,”hi ha cotxes que s’incendien sols o 
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VEHICLES CREMATS
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d’altres que són cremats per fer un frau a les 
companyies asseguradores o sabotatges 
personals”. Tot i això, el cap de serveis de 
seguretat reconeix que part d’aquests vehi-
cles queden afectats després de la crema de 
contenidors a la via pública.

Aquestes dades s’utilitzen moltes ve-
gades políticament
A les xarxes socials moltes vegades són 
habituals els missatges d’alguns polítics de 
Badalona utilitzant les dades sobre incen-
dis de contenidors per utilitzar-lo política-
ment. De fet, tal com demostren les dades 
oficials, des de fa molts anys es cremen 
contenidors i, malauradament, seguiran 

cremar-se. Tot i això, els grups polítics, 
ara tant del govern com de l’oposició, d’ara 
i sempre, utilitzen com a arma llancívola 
contra el govern de torn tot i que aquest 
problema no té cap relació amb les sigles 
de la formació que governa a cada moment 
l’Ajuntament de Badalona. Com demostren 
les dades de la Guàrdia Urbana, part dels 
focs als contenidors, o bé cotxes, són cau-
sats per piròmans o brètols amb ganes de 
fer actes vandàlics. A Badalona, com a la 
resta de municipis catalans, part d’aquests 
incendis són provocats durant l’horari noc-
turn, quan els carrers tenen menys vida. Les 
nits que més incendis queden registrats són 
les de divendres.

RESUM DE DADES DELS INCENDIS ALS CARRERS DE BADALONA

50 contenidors d’escombraries 
s’han cremat a Badalona des de 
principi d’any, segons les dades 
de la Guàrdia Urbana.

83 vehicles s’han cremat als ca-
rrers de Badalona durant els pri-
mers 9 mesos d’aquest any, se-
gons fonts policials.

Del 18/10 al 24/10/2019
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Milers de pensionistes reclamen pensions mínimes de 1.080€

Prop de 115 autobusos van arribar el pas-
sat dimecres a Madrid, carregats de pen-
sionistes de diferents ciutats d’Espanya, 

La marxa dels pensionistes 
arriba a Madrid 

entre elles, Badalona. Així ho van anunciar 
a les seves xarxes socials els membres de 
Marea Pensionista Badalona a la vegada 

L’objectiu d’aquestes marxes no són cap 
altre que exigir al nou Govern que surti 
escollit a les properes eleccions que re-
valoritzi les pensions amb l’IPC real per 
llei i que s’elevi la pensió mínima fins a 
1.080€.
Les protestes van començar a la Porta del 
Sol i es van anar desplaçant per tota la 
ciutat, sota el lema “Governi qui governi 
les pensions públiques es defensen”.
La marxa va transcorre en un ambient fes-
tiu i els pensionistes van corejar “la lluita 
és l’únic camí, costi el que costi”. Això 
va provocar diversos talls de trànsit i in-
cidències vials.Davant això, l’Ajuntament 
de Madrid ha recomanat a la ciutadania 
utilitzar el transport públic i evitarla cir-
culació en vehicle privat per les zones 
afectades.
A més, aquests pensionistes reclamen, 
per altra banda, millores a les pensions 
per incapacitat o viduïtat, així com també 
erradicar la pobresa energètica que viuen 
els grans. 

Pensionistes de Badalona i la resta de l’Estat a Madrid / Manuel Mateo

que se’ls podia veure amb diferents pan-
cartes que transmetien missatges com “els 
iaios/es  no ens rendirem mai”.
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Diferents personalitats polítiques es reuneixen amb 
els veïns del Progrés afectats per la pujada del lloguer 
Aquests continuen denunciant al fons voltor Lazora la seva situació

Pisos de Progrés / Eduard Monterde

El passat dissabte, el portaveu d’En Comú 
Podem, Jaume Asens es va reunir amb la 
comunitat de veïns del carrer Indústria, on el 
veïnat s’està manifestant perquè el fons vol-
tor Lazora vol apujar el preu del lloguer dels 
seus pisos un 80%.
El diputat va demanar una modificació de 
l’actual Llei d’Arrenaments Urbans (LAU) i 
una urgent regulació dels preus del lloguer. 
Aquestes pràctiques abusives són possibles 
gràcies a una nul·la regulació, tal i com va 
recordar Asens. Tal com exigia la diputada 
Aina Vidal, cal una regulació del mercat del 

lloguer que garanteixi el dret a l’habitatge 
digne recollit a l’article 47 de la Constitució 
Espanyola. L’alcalde pastor també s’ha reunit 
amb els veïns per mostrar el seu suport, així 
com representants de diferents grups poli-
tics. 
De fet a Badalona estan augmentant els preus 
del lloguer a tota la ciutat. El metre quadrat 
ja supera els 2.000 euros, en concret 2.016  
€/m2. La ciutat de Badalona supera el preu 
d’altres ciutats metropolitanes com Terrassa 
(1.518 €/m2), Sabadell (1.900 €/m2), Manre-
sa (1.055 €/m2) o Mataró (1.939 €/m2). Per 

altra banda, llogar un pis a la majoria de ba-
rris de Badalona per menys de 680 euros al 
mes és una tasca pràcticament impossible, 
segons diversos portals d’habitatges. Per 
uns 700 euros trobem alguns habitatges en 
lloguer, però cap al Centre de Badalona. En 
aquesta zona, segons els diversos portals, 
els pisos de lloguer poden arribar a costar 
uns 1.000 euros de mitjana. Un dels pisos 
ofert actualment per llogar, i amb el preu més 

alt, el trobem a la façana marítima. Es trac-
ta d’un dúplex de 125 metres quadrats per 
uns 2.200 euros al mes. D’altra banda, hi ha 
barris amb molt poca oferta de lloguer, com 
Casagemes, Centre o Progrés, exceptuant el 
front marítim. Aquestes dades coincideixen 
amb la denúncia que han fet uns veïns del 
carrer Indústria on un fons voltor vol apujar 
el lloguer de 1.000 a 1.800 euros a un cen-
tenar de famílies.

BREUS

Recordem que, fins el 29 d’octubre (in-
clòs), l’Ajuntament de Badalona mantin-
drà oberta la convocatòria per a la provi-
sió de 12 places vacants d’administratiu 
de la plantilla de funcionaris, escala ad-
ministració general, sots escala admi-
nistrativa. La presentació de sol·licituds, 

OBERTA ENCARA LA CONVOCATÒRIA DE 12 PLACES DE TREBALL 
ADMINISTRATIU A L’AJUNTAMENT

adjuntant els formularis normalitzats, 
s’ha de fer telemàticament a través del 
web municipal. L’horari d’atenció al pú-
blic 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

UN 77% D’USUARIS DE FACEBOOK I UN 84% DE TWITTER CREU QUE LA 
SENTÈNCIA NO ÉS JUSTA

Aquest Diari va realitzar el mateix di-
lluns, dia en què va sortir la sentència 
del Tribunal, una enquesta preguntant 
als seguidors de les xarxes “És justa la 
sentència del Procés?”. Durant aquests 4 
dies i en el moment de tancar edició, de 
les més de  500 persones que van votar 
a Facebook, 400 creien que no, davant 

de les altres 118 que sí. A Twitter, la 
participació no va ser tan alta, però va 
tornar a guanyar el no amb un 84%. 
Els comentaris també van ser diversos: 
“encara em sembla poc temps de pre-
só” o “en dos dies sortiran al carrer”, 
són algunes de les opinions que es 
podien llegir
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Badalona commemora 
el Dia Mundial contra el Càncer de Mama 
Demà dissabte es realitzarà una Marató de fitness

Contenidors de vidre roses per a la lluita contra el càncer de mama

Demà, dissabte, 19 d’octubre, és el Dia Mun-
dial contra el Càncer de Mama i Badalona 
ha començat la setmana unint-se a diferents 
actes que el commemoren.

ya “Per elles” que va consistir en la instal·la-
ció d’un parell de contenidors de vidre de 
color rosa, simulant els pits femenins, on di-
positar-hi envasos contribuirà a la investiga-
ció del càncer de mama. Aquests es podran 
trobar del 14 al 25 d’octubre, a l’avinguda del 
Marquès de Sant Mori. Aquesta campanya és 
una iniciativa de l’entitat sense ànim de lu-
cre Ecovidrio encarregada del reciclatge del 
vidre, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Badalona. La recaptació anirà a favor de 
la Fundació Sandra Ibarra, una organització, 
sense ànim de lucre, que impulsa la investi-
gació i la presa de consciència per poder fer 
front al càncer de mama. 
La Federació de Dones de Badalona també ha 
manifestat el seu suport a aquesta campanya 
fent presència a la Rotonda del Che, on hi ha 
instal·lats alguns d’aquests contenidors.
Per altra banda, també es realitzarà demà dis-
sabte 19 d’octubre, una marató de fitness so-
lidària amb un matí ple d’activitats esportives 
obertes a tot el públic i en les quals s’espera 
una participació massiva.

L’objectiu d’aquesta celebració és cons-
cienciar la població de la importància del 
diagnòstic precoç del càncer de mama per 
guanyar la lluita contra aquesta malaltia que, 

anualment, afecta més de 5.300 dones a Ca-
talunya i de l’impacte psicològic i social que 
suposa per a les dones patir-lo.
El passat dilluns, es va presentar la campan-
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Mor un home, veí de Badalona, 
mentre practicava paracaidisme 
Tot apunta a que no se li va obrir el paracaigudes

Presa de la Llosa del Cavall

El passat dissabte, un home de 35 anys va 
morir quan practicava paracaidisme des de 
la presa de Llosa del Cavall, a Lleida.
L’home es trobava amb 2 companys més 
quan va saltar i tot apunta a que ho feia 
pel seu compte, sense fer-ho a través de 
l’empresa que es dedica a organitzar salts 
des d’aquesta mateixa presa amb una corda 
elàstica. 
A més, aquesta zona, segons els Mossos 
sol estar tancada per a les persones i, per 
tant, és un paratge de difícil accés.
La víctima era veí de Badalona i els Mossos 

d’Esquadra van trobar el cos sobre les 20h 
de la nit, tot i que van rebre l’avís que algú 
s’havia llançat des de la presa i havia caigut 
a l’aigua sobre les 9h del matí. 12 hores de 
cerca en la que van participar-hi policia, 
equips de submarinistes i l’helicòpter po-
licial. L’Agència Catalana de l’Aigua també 
va reduïr durant hores la sortida de l’aigua 
cap al riu Cardener per facilitar els treballs 
de rescat.
Els Mossos han obert una investigació per 
esbrinar les causes exactes de l’accident 
que ha provocat la mort del jove.

Colla Gegantera de Badalona / @GegantersBDN 

a fer, i ara, a octubre, continuen reclamant 
aquestes ajudes econòmiques que sempre 
s’havien pagat abans de la Festa. Fonts 
de l’Ajuntament asseguren a aquest Diari 
que “estem treballant per tal que en les 
properes convocatòries el sistema sigui 
més fàcil i àgil per a tot tipus d’entitats. 
Lamentem aquest endarreriment del siste-
ma actual de subvencions”.

El passat diumenge, 13 d’octubre, la Coor-
dinadora d’Entitats Badalonines de Cultura 
Tradicional i Popular Catalana va emetre 
un tercer comunicat denunciant la inefi-
càcia per part de l’Ajuntament en el pa-
gament de les subvencions que reben les 
diverses entitats de la ciutat a les Festes de 
Maig. Aquestes ja porten elevant les seves 
queixes des de maig, al juliol ho van tornar 

Continuen els retards 
en el pagament de les 
subvencions a les entitats
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Premien dues alumnes de l’Institut 
La Llauna pel Treball de Recerca de Batxillerat 
Les joves han rebut el tercer premi dels Floquet de Neu

Dijous es va presentar el nou equipament

Alumnes reben el tercer premi dels Floquet de Neu 

El Zoo de Barcelona va lliurar el passat diu-
menge els premis Floquet de Neu, que guar-
donen els millors Treballs de Recerca de Ba-
txillerat dintre de l’àmbit de la zoologia, i que 
tenen com a objectiu promoure la investiga-
ció i la conservació de la fauna entre els més 
joves. D’entre els 17 participants d’enguany, 
el tercer premi ha estat per Núria Serra i Sara 
Pascassi, de l’Institut La Llauna de Badalona, 
pel treball titulat, “A través del vidre… Estudi 
etològic: la jerarquia de la comunitat de xim-
panzés del Zoo de Barcelona”.
Laia Bonet, tercera Tinenta d’Alcaldia, acom-
panyada del director del Zoo de Barcelona, 
Antoni Alarcón, ha lliurat premis als guardo-
nats, consistents en un iPad per a la guanya-
dora i un carnet de Zoo Club Jove per al se-
gon i el tercer classificats. L’acte ha comptat 
amb la presència de Sergi Garcia, president 
de l’entitat Galanthus Natura i expert en edu-
cació ambiental i biodiversitat urbana.

La guanyadora dels guardons ha estat Lau-
ra Agustín, de l’Institut Eugeni d’Ors de Vi-
lafranca del Penedès, amb el treball titulat 
“Estudi de les conductes afiliatives i sexuals 
dels pingüins de Humboldt del Zoo de Bar-
celona”, mentre que el segon premi ha estat 
per Andrea Karsen i Claire Goyard, de l’Insti-
tut Josep Lluis Sert de Castelldefels pel seu 
“Estudi de la integració d’una orangutan al 
Zoo de Barcelona”. A banda, la resta de parti-
cipants han rebut un reconeixement en forma 
de diploma.
El Departament d’Educació del Zoo de Bar-
celona ofereix anualment un curs destinat a 
assessorar els alumnes de Batxillerat i aju-
dar-los a dur a terme el seu treball de recerca 
adaptant-se als seus interessos. Durant els 
darrers 10 anys, s’han tutelat gairebé 1500 
alumnes, ja sigui per realitzar la totalitat del 
seu treball de recerca o per fer consultes o 
entrevistes puntuals.

El proper cap de setmana, els badalonins 
i badalonines podran gaudir del II Mercat 
Medieval de Tardor de Badalona a la Plaça 
de Pompeu Fabra. La Festa Medieval es 
tracta ja d’una tradició que també se cele-
bra a l’abril i ens apropa nombroses acti-
vitats que ens fan endinsar-nos en el món 

ELS DIES 26 I 27 D’OCTUBRE ARRIBA EL MERCAT MEDIEVAL DE 
TARDOR A BADALONA

BREUS

medieval. Cercavila, espectacles amb foc, 
llum, combats medievals, teatre, danses... 
També la Cremada de la Masia de Can-
yadó amb un piromusical és tot un esde-
veniment. Sens dubte, aquest mercat serà 
una de les activitats que més gent atraurà i 
restarà obert tot el cap de setmana.

El periodista Arnau Martínez ha denun-
ciat, a través de les xarxes socials, una 
agressió homòfoba que s’hauria produït 
la nit de divendres a dissabte als voltants 
del metro del Gorg. Unes 5 o 6 persones 
van propinar puntades i els van ame-

AGRESSIÓ HOMÒFOBA AL BARRI DEL GORG

naçar amb una navalla. Els nois van 
poder escapar. Aquesta agressió homò-
foba ja ha tingut reaccions per part de 
l’Observatori Homofòbia i de l’alcalde 
de Badalona, Álex Pastor que va con-
demnar els fets.

LA ‘HUELLA SOLIDARIA’ RECAPTA MÉS DE 3.900€

La 5a caminada de la Huella Solidaria 
realitzada ja fa gairebé dues setmanes 
ha aconseguit recaptar més de 3.900€ 
que es destinaran íntegrament al projecte 
de lluita contra l’Exclusió Escolar. A més 
d’aquest total recaptat, s’ha de sumar els 
1.100€ en espècies gràcies a la col·la-
boració de diverses empreses. Aquesta 
ha estat la recaptació a través del donatiu 
de les inscripcions, tenint en compte que 
algunes persones han caminat, i d’altres 
han col·laborat fent el donatiu només. En 

total 560 persones han participat. Des de 
l’organització agraeixen enormement la 
col·laboració de la ciutadania

les grans ciutats”.

Un equipament innovador
La instal·lació de Badalona, que consta 
d’un compressor de recàrrega de gas natu-
ral comprimit (GNC) per a vehicles de gas 
natural, és un mòdul de recàrrega més petit 
que els habituals que es poden trobar a les 
gasineres públiques. Té la característica 
que es pot instal·lar en habitatges particu-
lars o establiments i locals públics sempre 
que estigui a l’exterior i, fins i tot, també hi 
ha models similars més petits que es poden 
instal·lar a garatges d’habitatges unifami-
liars.
A més de beneficis ambientals, la mobilitat 
sostenible amb gas natural comporta im-
portants estalvis en combustible (50% en 
comparació amb la benzina i 25% respecte 
al dièsel). Per exemple, un vehicle lleuger 
pot recórrer amb 20 euros 275 quilòmetres 
amb benzina, 375 amb dièsel i 555 quilò-
metres amb ECO-G.

La ciutat de Badalona és la primera a Ca-
talunya que compta amb una gasinera, o 
estació de càrrega de vehicles de gas natu-
ral vehicular (GNV), que s’ha situat a Mon-
tigalà, a l’avinguda de la Comunitat Europea 
34, en l’edifici seu del Gremi d’Instal·ladors 
del Barcelonès Nord i el Baix Maresme (AE-
MIFESA). Aquest equipament s’ha destinat 
específicament per a la formació dels pro-
fessionals instal·ladors, per tal de fomentar 
la seva instal·lació a clients comercials i 
industrials.
Amb aquesta iniciativa, Nedgia i AEMIFE-
SA pretenen formar els professionals de les 
empreses instal·ladores per tal que puguin 
oferir aquests equipaments a possibles 
clients interessats en l’ús del gas natural en 
la mobilitat. Per als seus impulsors, aquest 
combustible per a vehicles destaca per “la 
nul·la emissió de partícules sòlides en la 
combustió del gas natural” la qual cosa “el 
converteix en una alternativa sostenible per 
al transport, públic i privat, especialment a 

Badalona acull la primera 
gasinera a Espanya de petit 
format amb finalitats formatives 

Tots els alumnes reben un carnet que els 
permet l’accés lliure al Zoo, perquè puguin 
fer tantes visites a les instal·lacions del Zoo 
per fer les observacions que els hi siguin ne-
cessàries pel treball.
Durant aquest curs, s’ha comptat amb la par-

ticipació de 102 alumnes, amb un total de 
17 treballs presentat que han optat al Premi 
Floquet de Neu, el 50% dels quals han estat 
realitzats sobre primats, un 40% en altres 
mamífers i el 10% restant distribuït en aus, 
rèptils i amfibis.
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El taller antigament era propietat de Morros 
Trullàs que, després de 35 anys oferint els 
millors serveis als seus clients, tanca una 
etapa per obrir-ne una de nova amb RODI 
MOTOR SERVICES. Aquest centre està 
ubicat al Carrer Dinamarca 1, Polígon In-
dustrial, Montigalà (08917, Badalona). 
L’obertura d’aquest nou centre compta amb 
els més alts estàndards de qualitat i 
gaudeix de la millor tecnologia del sec-
tor de l’automoció. Miguel Escalante, 
responsable del taller, compta amb una 
gran trajectòria en la companyia i liderarà 
aquest il·lusionant projecte de la mà d’un 
gran equip de professionals.

RODI MOTOR SERVICES, l’empresa catalana amb més 
de 130 centres i 1.500 empleats, estrena uns dels seus 
centres més punters i innovadors a Badalona

Vistes del taller des del Carrer Dinamarca.

Miguel Escalante, responsable 
del Taller Rodi Montigalà.

Zona pàrquing exclusiva per a clients.

Zona de recepció activa, davant dels mostradors grocs.

Zona exclusiva per a personal i clients de moto.

Un dels nostres mecànincs assistint un 
vehicle electric dins del nostre taller.

Sala d’espera amb màquina de café, WiFi gratuit i 
zona infantil per fer més curta l’espera. 

El Taller Rodi Montigalà és un dels tallers 
més grans de la companyia i ofereix ser-
veis amb un valor afegit pels seus clients. 
Un d’ells és que el taller està obert du-
rant el migdia, de dilluns a divendres, 
diferenciant-se així de la resta de compe-
tencia. Això permet que els treballadors o 
visitants de la zona comercial de la ciutat 
puguin deixar el seu vehicle en el taller 
mentre fan les seves propies gestions. A 
més a més, els clients que vulguin gaudir 
d’aquesta flexibilitat horària, podran de-

manar cita prèvia a través de la pàgina 
web www.rodi.es. 

A més a més, el taller compta amb zones i 
protocols innovadors per oferir un servei més 
complet i personalitzat als clients. La zona de 
recepció activa permet que el client pugui 
aparcar davant del taulell, a l’interior del ta-
ller, i que el mateix mecànic pugui fer-li una 
revisió a l’instant per a valorar l’estat del ve-
hicle del client. D’aquesta manera, els clients 
no han d’esperar unes hores per a rebre un 
diagnòstic, sinó que el personal del centre li 
ho dóna a l’instant.

La remodelació del taller, com esmentat ante-
riorment, té el focus posat en tots els tipus de 
clients. A més de cobrir les necessitats de tots 
aquells turismes i vehicles elèctrics, també 
ofereix servei de mecànica integral per a 
motocicletes. Les prestacions i el personal 
del centre ofereix els millors serveis amb els 
majors estàndards de qualitat a tota mena de 
clients. 

D’aquesta manera, en el Taller Rodi Montigalà 
podràs confiar el manteniment del teu turisme, 
elèctric o no, o la teva motocicleta. La qualitat 

i el bon servei són una garantia per aquest 
nou centre de RODI MOTOR SERVICES. 

La companyia ha instal·lat el seu primer espai 

per a atendre vehicles elèctrics, amb un 
personal especialitzat preparat per a afrontar 
aquest nou repte. El sector de l’automoció 
està vivint una fase de transformació, no sols 
per l’entrada dels vehicles elèctrics, sinó pel 
canvi en els costums de mobilitat. És per això 
que RODI MOTOR SERVICES vol acompan-
yar als seus clients en aquest nou viatge. En 
el mateix taller el client podrá gaudir d’un 
punt de càrrega pel seu vehicle elèctric.  
 
A més a més, RODI MOTOR SERVICES es-
trena la seva nova Plataforma Digital. Un 
nou e-commerce que neix amb la visió de 
“connectar” a l’usuari amb els serveis del seu 
taller de confiança. Gràcies a aquesta nova 
plataforma, pots sol·licitar un canvi de pneu-
màtics o tramitar la revisió del teu cotxe de 
forma 100% online. També podràs demanar 
cita prèvia des de la fitxa de taller Rodi que 
estiguis visualitzant, consultar la disponibili-
tat de cada centre i revisar les factures 
anteriors realitzades pel teu vehicle. 
Descobreix-ho ara!

Per a més informació sobre el taller, podràs 
demanar cita a través de la página web 
www.rodi.es o trucant al 934 656 767.
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Serà el dissabte 26 i diumenge 27 d’octubre

Badalona participa un any més al festival d’ar-
quitectura 48h Open House. Durant dos dies 
podrem visitar fins a 12 edificis de Badalo-
na, habitual tancats al públic. Els espais que 
s’obriran, de forma gratuïta, seran l’Edifici de 
Capitania del Port, l’Anís del Mono, la Casa 
de la Vila juntament amb el Refugi, el Cor de 
Marina, els “Dotze Habitatges” a l’Avinguda 
Caritg, la Fundació Germina, El Viver, l’Es-
cola Planas i Casals, el Parc de Bombers, 
el Museu i les Termes, un grup d’habitatges 
que disposen de baix consum energètic del 
carrer Lleó i el Monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra. Per visitar-lo, només caldrà fer cua, i 
informar-se prèviament dels horaris de cada 
espai al web www.48hopenhousebarcelona.
org.

4 visites guiades per conèixer diferents 
espais de la ciutat
El pròxim dissabte, 26 i diumenge 27 s’han 
programat diferents itineraris. Un recorrerà 
la nova façana marítima de la ciutat guanya-
da a la indústria: dissabte, a les 16 hores, i 

12 edificis i 4 itineraris podran visitar-se 
a Badalona durant l’Open House

diumenge, a les 11 hores. Punt de trobada: 
passeig. de la Rambla, 12, a càrrec d’Olga 
Tarrasó Climent, arquitecta. El segon arribarà 
a les Cicatrius Badalona: dissabte, a les 16 
hores, i diumenge, a les 11 hores. Punt de 
trobada: carretera de Canyet, 10. A càrrec de 
Josep Maria Massot Beltran, arquitecte. El 
tercer està dedicat a la riera, jardí i plaça, serà 
dissabte, a les 16 hores, i diumenge, a les 
11 hores. Punt de trobada: carrer de la Riera 
de Canyadó / avinguda de Pomar, a càrrec 

d’Isabel Bennasar Félix, arquitecta. I el quart 
recorrerà el modernisme badaloní; dissabte, 
a les 16 hores, i diumenge, a les 11 hores. 
Punt de trobada: Torre Vella, davant l’església 
de Santa Maria, a càrrec de Margarida Abras 
Pou, directora Museu de Badalona.

Homenatge a l’arquitecte Pepita Teixidor
En el seu desè aniversari, el 48H Open Hou-
se BCN apostarà per posar el focus en les 
dones arquitectes i per això ha seleccionat 

Durant l’Open House podrà visitar-se Sant Jeroni 

10 dones professionals de l’arquitectura que 
representen una de les diferents seccions 
de l’Open House o un dels seus àmbits 
geogràfics. L’arquitecta seleccionada per 
representar la ciutat de Badalona és Pepita 
Teixidor. L’arquitecta va iniciar la seva carrera 
professional col·laborant en diferents estudis 
d’arquitectura (Rosa Barba i Ricard Pié, Ama-
dor Ferrer i Joaquim Sabater, Bach-Mora, 
Clotet-Tusquets i Xavier Sust). L’any 1983 es 
va incorporar al servei de projectes urbans 
de l’Ajuntament de Barcelona (amb Oriol 
Bohigas com a delegat d’Urbanisme) i els 
anys següents va exercir de redactora de la 
revista Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme 
(amb Josep Lluís Mateo com a director) i va 
col·laborar amb la Campanya per a la Millora 
del Paisatge Urbà promocionada per l’Ajun-
tament de Barcelona. Paral·lelament, va com-
patibilitzar 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, 
situada també en aquesta ciutat.
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‘El practicante’ és la nova pel·lícula original de 
Netflix, protagonitzada per l’actor Mario Ca-
sas i dirigida per Carles Torras. S’està rodant 
en diferents localitzacions de Catalunya, com 
Badalona, però també Barcelona, i Lleida i el 
seu rodatge s’allargarà durant les pròximes 
setmanes. La pel·lícula narra la vida de l’Án-
gel (Mario Casas) que treballa com a tècnic 
en emergències sanitàries en una ambulàn-
cia. Després de patir un greu accident, la seva 
vida al costat de la Vane (Déborah François) 
comença a enfonsar-se. Obsessionat amb la 
idea que ella li és infidel, convertirà la seva 
vida en un infern del qual serà difícil escapar.

Mario Casas 
grava a Badalona 
el film de Netflix, 
‘El practicante’

Aquest 2019 fa 100 anys que va néixer el doctor 
Aquest 2019 es compleixen 100 anys del 
naixement i 60 de la mort de Ramon Bas-
sols Genís (1919-1959), el conegut doctor 
Bassols, que dóna nom a una de les prin-
cipals avingudes que travessen el barri de 
Llefià. Tot i que va néixer a Sabadell i es 
va criar a Barcelona, és a Badalona on es 
conserva més viva la seva memòria. L’any 
1948 Bassols va començar a exercir com a 
metge a la Salut, un barri molt vulnerable 
i en continu creixement arran de la cons-
tant arribada de població immigrant i que, 
en aquell moment, no comptava amb cap 
equipament que cobrís les necessitats dels 
veïns. La seva dedicació als pacients i la 
seva implicació personal en la lluita per 
millorar les seves condicions de vida van 
convertir-lo en una persona molt estimada 
al barri. La seva mort sobtada el 1959, amb 
només 40 anys, a causa d’un accident, va 
ser molt sentida a tota la ciutat, però, es-
pecialment, a la Salut, on se li dedicà una 
plaça (actual plaça de Manuel Machado). 
La posterior urbanització d’una via principal 
del barri de Llefià va permetre que s’aca-

El Museu presenta un llibre 
sobre el Doctor Bassols

bés donant el seu nom a una artèria més 
destacada. Coincidint amb el centenari del 
naixement del doctor Bassols, el Museu 
presentarà dimarts 22 d’octubre, a les 19h,  
un llibre biogràfic fet a partir de la recerca 
de la seva filla gran, Antònia Bassols, i dels 
records familiars i de diverses persones que 
el van conèixer.

Doctor Bassols. / Museu de Badalona 

L’actor Mario Casas

Nova edició del cicle Enjoy the 
Silence al teatre del Círcol
S’anuncia que Lluís Galvadà actuarà al febrer

Imatge de la cantant andalusa Carme Boza

Una temporada més, El Círcol i l’Associació 
Last Exit organita el cicle de música “Enjoy 
the silence” que porta a grans artistes del 
panorama musical actual en un ambient únic 

i molt especial. El primer concert s’havia pro-
gramat per aquest diumenge, 20 d’octubre, 
però els darrers fets polítics, després de la 
sentència del procés, ha fet aplaçar fins el 

23 de novembre el concert del cantautor Pau 
Vallvé. Així doncs, la primera proposta de la 
nova temporada d’aquest cicle musical arri-
barà des de Càdis amb l’artista Carme Boza. 
La cantant andalusa, sorgida de l’explosió de 
nous cantants sorgits de Youtube presenta el 
seu nou disc “La Caja Negra”. Aquesta jove 
de 32 anys que beu de fonts com Cristina 
Aguilera o Avril Lavigne, reivindica amb la 
seva música la seva força i l’empoderament 
i la lluita de la dona per la igualtat

Lluís Galvadà vindrà a Badalona el 16 
d’octubre
Aquesta setmana hem conegut d’altres ac-
tuacions dins del cicle “Enjoy the Silence”. 
El diumenge 16 de febrer actuarà a l’escenari 
del Círcol el cantant dels Pets, Lluís Galva-
dà, que cantarà en solitari. Les entrades per 
aquest nou concert ja s’han posat a la venda, 
segons s’ha informat a través de les xarxes 
socials. 

El divendres 25 d’octubre, a les 20:30h, 
el Teatre Principal acollirà l’obra “MILI 
KK”. Amb aquesta peça de teatre docu-
mental, Marc Angelet i Jumon Erra recor-
den el moviment de desobediència civil 
que va acabar amb el servei militar obli-

ARRIBA AL PRINCIPAL “MILI KK” DE JUMON ERRA I MARC ANGELET

BREUS

gatori. Aquest moviment va lluitar durant 
30 anys com a moviment d’objecció de 
consciència (MOC) i va convertir-se en 
un dels moviments de desobediència 
més important del segle XX a nivell eu-
ropeu. 

Des d’aquesta setmana, la sala El Refugi, si-
tuada a la plaça de la Vila de Badalona, acull 
el projecte “1 Taller (de pintura) + exposició” 
un taller on la ciutadania està convidada a 
participar per tal de produir les obres que 

LA SALA EL REFUGI ACULL “1 TALLER (DE PINTURA) + EXPOSICIÓ”

s’hi exposaran. La mostra restarà oberta 
fins el pròxim dissabte 16 de novembre, 
en horari de tarda i cap de setmana i durant 
aquests dies s’han preparat diverses activi-
tats paral·leles a la mateixa sala El Refugi. 

PREPAREN LA  VIII FIRA DE GEGANTS I CAPGROSSOS 

La Rambla de Badalona acollirà el dissabte, 
9 de novembre, la vuitena edició de la Fira 

de Gegants i Capgrossos de Badalona. 
La jornada reunirà més de 30 gegants i 
40 capgrossos. La Fira ha programat di-
ferents tallers, concert on els grallers de 
les colles oferiran les tonades que solen 
acompanyar a gegants i a capgrossos per 
les cercaviles. Justament, la cercavila de 
la tarda baixarà pel carrer de Mar i reco-
rrerà part de la Rambla, fins a arribar al 
monument a Roca i Pi, punt central de la 
festa. La Fira tindrà un final de festa amb 
la Mostra de Balls de Gegants i de Cap-
grossos.
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Entrevistem el propietari del nou Espai Titus, Ramon Fonollà

El proper divendres, 25 d’octubre, tindrà 
lloc la inauguració d’un nou espai de re-
ferència d’oci nocturn a Badalona. Es tracta 
d’Espai Titus i aquesta discoteca s’ubicarà 
a tan sols uns metres de la seva germana, 
Titus Carpa. L’últim en música i tecnologia 
arriba al polígon de Can Ribó, una aven-
tura que el seu propietari, Ramón Fonollà, 
afronta amb il·lusió i amb ganes de conti-
nuar oferint el millor servei als seus clients.

Un nou espai d’oci nocturn a la ciutat 
de Badalona. Quins són els motius per 
aquest projecte anomenat Espai Titus?
Sóc una persona inquieta i m’agraden molt 
els temes d’oci nocturn. Tota la meva vida 
m’he dedicat a l’oci de Badalona i vaig veure 
que a la ciutat li feia falta una altra opció, 
un altre tipus de local. Aquest espai sempre 
m’havia agradat i, quan vaig assabentar-me 
que estava en venda, vaig fer les gestions 
oportunes per podar muntar un nou local 
amb el meu estil.

- El coneixement de tants anys en el 
món de la nit badalonina, és un valor 
segur i afegit davant d’altres iniciatives 
que han intentant instal·lar-se i que no 

“Espai Titus ens ajudarà 
a renovar-nos com a discoteca”

Ramon Fonollà, propietari d’Espai Titus

El badaloní David Ros actuarà en la inauguració

La Carpa Titus

han acabat de funcionar?
Sí, porto molts anys en aquest món i no és 
gens fàcil mantenir-se. Demana molta dedi-
cació i vocació, cuidar molt bé els clients i 
oferir-los coses noves constantment, cuidar 
els locals, estar a la última en música... Es-
perem que aquest nou projecte també acabi 
funcionant.

- Com valora l’oci nocturn i el seu entorn 
respecte altres citats semblants?
Badalona no té res a envejar a altres ciu-
tats i la proximitat de tenir locals punters 

fa que a la gent li costi menys sortir i als 
nostres fills no els hi cal desplaçar-se gai-
re per la nit. Per això m’he embarcat en un 
nou projecte, per acabar d’ampliar l’oferta 
d’oci.

- Quina és la imatge que es vol trans-
metre amb aquest nou Espai Titus?
La imatge que volem donar és la de sem-
pre, que la gent es trobi com a casa, una 
imatge moderna, amb la última tecnolo-
gia, grans acabats i una direcció acurada 
amb els clients.

- Quines característiques tindrà 
aquesta nova discoteca?
Serà un local espaiós, amb zona vip i 
últimes novetats en tecnologia de il·lu-
minació i so. És l’espai que ens ajudarà a 
renovar-nos com a discoteca.

- Es diferenciarà de la seva veïna Ti-
tus Carpa? 

“A la ciutat li feia falta 
una altra opció, un altre 
tipus de local. Aquest 
món demana molta 
dedicació i vocació, 
cuidar molt bé els clients 
i oferir-los coses noves 
constantment”

Sí que serà diferent, però amb el mateix 
esperit de sempre. Tot i això, cadascuna 
tindrà la seva identitat que transmetrà 
grans sensacions als clients. 

- Precisament Titus Carpa celebra 25 
anys. Com valores la trajectòria?
Tot ha passat molt ràpid des que van tirar 
el TITUS PLATJA i vam inaugurar la Car-
pa. No és gens fàcil mantenir-se, com ja 
he dit abans, tants anys al peu del canó i 
tenir sempre ganes de seguir oferint grans 
estones d’oci als clients, però és el que 
ens agrada fer i ens hi dediquem plena-
ment. La valoració que fem és molt positi-
va i la fem pensant en la gent de Badalona, 
els nostres clients de sempre. Espero així 
haver fet un bon regal de 25 anys a tots els 
nostres clients.

Us espero a tots i a totes en la inau-
guració del divendres 25 d’octubre 
amb l’actuació del David Ros. 

Del 18/10 al 24/10/2019



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.comPUBLICITAT24 Núm. 674



Jordi Creixell - redaccio@diaridebadalona.com JOVENTUT 25

 JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

MOVISTAR ESTUDIANTES
Entrenador Aleksandar Dzikic

Amb l’adrenalina i la moral pels núvols 
després del triple de camp a camp de Pre-
pelic davant del Darussafaka, que va donar 
la segona victòria europea a la Penya, els  
de Carles Duran tornen de nou a l’Olímpic 
per afrontar un nou examen a l’ACB. A l’Eu-
rocup els verd-i-negres han estat capaços 
d’invertir la tendència negativa de resultats 
i ara ja és hora de fer-ho a la Lliga Endesa. 
La visita del Movistar Estudiantes, a més, 
s’entreveu com una bona oportunitat per 

fer-ho. Sobre el paper és un equip de la 
lliga de la Penya i el 0-4 a la classificació 
obliga a no fer més concessions. 
Els madrilenys, de tota manera, no ho po-
saran fàcil i arriben amb més tranquil·litat 
per les dues victòries que ja tenen al sa-
rró. La darrera en l’última jornada contra 
el BAXI Manresa (87-79). L’Estudiantes ha 
encetat un nou projecte aquesta temporada 
i s’han posat en mans de l’entrenador ser-
bi Aleksandar Dzikic, campió de la Lliga 

Adriàtica amb el Buducnost Podgorica i 
amb una àmplia experiència a Europa, en 
equips com el Partizan, l’Olimpija Ljublja-
na o el Lietuvos Rytas. A més, del 2005 al 
2007 va ser entrenador assistent als Min-
nesota Timberwolves de l’NBA. 
Amb l’arribada de Dzikic també s’ha renovat 
a fons la plantilla. Segueixen pals de paller 
com Darío Brizuela (18,5 punts de mitjana 
en les quatre primeres jornades), Edgar Vi-
cedo o Víctor Arteaga, però han arribat fins 
a vuit cares noves, entre les quals cal des-
tacar la de l’exbase del Barça Phil Pressey o 
la de l’aler-pivot Kenny Kadji (exTofas Bur-

sa). Compte també amb l’escorta canadenc 
Philip Scrubb, que ve de clavar-li 26 punts 
al Manresa.
Els enfrontaments entre la Penya i l’Estu-
diantes són, sens dubte, el gran clàssic del 
bàsquet estatal. Des de 1955 s’han vist les 
cares 154 cops, 136 dels quals han estat a 
la lliga, i és el partit més repetit entre clubs 
100% de bàsquet. El duel d’aquest dissabte 
serà el 70è a la lliga que es juga a la nostra 
ciutat, amb un balanç molt favorable al Jo-
ventut (53-16). El darrer precedent, el curs 
passat amb triomf verd-i-negre a l’Olímpic 
per 86-78. 

LÓPEZ-AROSTEGUI

NIKOS ZISIS

K. PREPELIC

ALEN OMIC LUKE HARANGODY

EDGAR VICEDO

PHIL PRESSEY

DARÍO BRIZUELA

KENNY KADJI VÍCTOR ARTEAGA

LA PRÈVIA 5a Jornada. Pavelló Olímpic, dissabte 19 d’octubre a les 20:30h

La primera victòria a l’ACB no pot esperar

López-Arostegui ve de brillar contra el Darussafaka. / David Grau - CJB
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El Joventut va plantar cara a l’Unicaja du-
rant 30 minuts però en l’esprint final es va 
desfondar i va encaixar al Martín Carpena 
la quarta derrota del curs a la Lliga Endesa 

65

DIVINA JOVENTUT 

77

UNICAJA

(77-65). Quatre triples seguits, tres d’ells 
del polonès Adam Waczynski, van dinamitar 
el partit en l’inici del darrer quart. El par-
cial va ser de 12-0 (65-53) i va esquerdar 

completament la resistència del Joventut, 
que fins aleshores estava plantant cara amb 
opcions de guanyar (53-53).
El rebot també va ser clau en la derrota 
verd-i-negra. L’Unicaja en va agafar un total 
de 47, 17 d’ells ofensius, i es va fer un fart 
de tenir segones opcions que van acabar 
sent una llosa. L’equip, sobretot en la pri-
mera part, va oferir símptomes evidents de 
millora en l’aspecte defensiu. En el segon 
quart els de Carles Duran van ser capaços 
de deixar l’Unicaja amb només 9 punts i 

van arribar a guanyar de 7 (23-30), man-
tenint-se al davant al descans (32-36) tot i 
l’encert de Josh Adams (21 punts). 
La superioritat física dels malaguenys, 
exemplificada amb Melvin Ejim (13 punts), 
es va començar a fer evident en la represa. 
Amb tot, la Penya, que va recuperar Xabi 
López-Arostegui després de tres setmanes 
de baixa, va saber aferrar-se al partit (53-
53). Malauradament, però, els darrers deu 
minuts van tirar per terra tota la bona feina 
anterior.

Thompson (6), Jaime Fernández (10), Josh Adams 
(21), Ejim (13), Gerun (7) -cinc inicial-, Avramovic 
(-), Toupane (-), Díaz (3), Elegar (2), Waczynski (11), 
Guerrero (1) i Suárez (3).  

Busquets (-), Prepelic (20), Zisis (4), Omic (10), Ha-

rangody (7) -cinc inicial-, Joel Parra (6), López-Aros-

tegui (-), Morgan (7), Kanter (-), Ventura (-) i Neno 

Dimitrijevic (11). 

Deu minuts letals acaben
amb les opcions de la Penya a Màlaga

Omic va tornar a Màlaga, on va jugar la temporada 2016/2017. / ACB Photo: G. Pozo
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Propera jornada

 Morabanc Andorra - San Pablo Burgos

 Casademont S.  -  RETAbet Bilbao

 Monbus Obradoiro. -  Real Madrid

 BAXI Manresa -  Iberostar Tenerife

  Kirolbet Baskonia  -  Coosur Betis

 Montakit Fuenla -  UCAM Múrcia

 València Basket  - Unicaja  

 Barça  - Herbalife GC

 Joventut - Movistar Estudiantes

San Pablo Burgos - UCAM Múrcia                92-82

Coosur Betis - Casademont Saragossa 69-71

Iberostar Tenerife - Monbus Obra 90-78

Real Madrid - Montakit Fuenla 89-64

Unicaja - Joventut  77-65   

Herbalife G. Canària - Morabanc And. 80-67

RETAbet Bilbao- Kirolbet Baskonia           79-75

Barça -València Basket    97-94

Movistar Estudiantes -BAXI Manresa  87-79

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

 1 Real Madrid 4 0

 2  San Pablo Burgos 4 0

 3 Casademont Saragossa 3 1

 4  RETAbet Bilbao 3 1

 5  Barça 3 1

 6  València Basket 2 2

 7  Herbalife GC 2 2

   8     Iberostar Tenerife 2 2

 9  Unicaja 2 2

10     UCAM Múrcia 2 2

 11    Movistar Estudiantes 2 2

 12    Morabanc Andorra 2 2

 13    Kirolbet Baskonia 1 3

14  BAXI Manresa 1 3

 15    Coosur Real Betis                 1            3

 16    Montakit Fuenlabrada                 1            3

17  Monbus Obradoiro 1 3

 18    Joventut           0          4

Classificació

Dani Miret, en un temps mort donant 
instruccions als seus homes. / CB Prat

lonès, duu dues victòries i dues derrotes 
en la seva estrena a la lliga EBA. Pel seu 
cantó el júnior A de la Penya, que dirigeix 
Marc Calderón, suma quatre triomfs en la 
primera fase del Campionat de Catalunya 
Preferent. El Manresa (5-0) lidera la clas-
sificació, per davant dels verd-i-negres i 
el Barça (4-1). 

El CB Prat, vinculat de la Penya, està pro-
tagonitzant un molt bon inici de tempora-
da a la LEB Plata. Els de Dani Miret han 
sumat quatre victòries en les cinc prime-
res jornades i ocupen la segona posició 
del grup Est, només superats per l’invicte 
Bàsquet Girona. L’Hospitalet, en la terce-
ra jornada, ha estat l’únic que ha pogut 
tombar els Potablava (77-70), que en la 
resta de partits no han donat opció als 
seus rivals: 71-97 a la pista del Benicar-
ló, 100-84 contra el Gran Canària, 90-85 
davant del Pardinyes i 83-91 en el darrer 
desplaçament a la pista de l’Arcos Alba-
cete. Aquest dissabte el JFG La Roda serà 
el següent escull per als de Dani Miret, al 
Joan Busquets (18.15h). 
Marc Blanch, amb 18,2 punts per partit, 
està sent un dels destacats dels Potabla-
va, juntament amb Carles Marzo (líder 
de la lliga en assistències, amb 6,2 per 
partit) i Arnau Parrado (13,7 punts i 5,5 
rebots).  
L’altre vinculat verd-i-negre, el Bada-

El Prat comença amb
bon peu a la LEB Plata
Suma quatre victòries en cinc jornades
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SUPERMANAGER

1- Bassas, Pérez, Senglin.
2- Diez, Tomás, Bouteille,     
 Barreiro.
3- Shengeila, Mockevicius, 
 Lima, Clark

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. 5 Jornada 4 
1º  Oh men! smarti (Badalona)  197,80
2º  Troublemakers smarti (Badalona)  195,20
3º  banana republic PAPILLON (Badalona)  193,00
......................................................................................................................
69º  DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  123,20

Lliga (general)
1º  Troublemakers smarti (Badalona)  634,00
2º  La Familia Isakovic (Sant Boi de Llobregat)  625,40
3º  Yahill Team 2.0 jraga (Catarroja)  620,80
......................................................................................................................
137º DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  336,60

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

Duran aposta pels joves de veritat
La Penya ha estat i és un model de forma-
ció però no és tan fàcil trobar entrenadors 
que apostin de veritat per ells. Una cosa és 
tenir-los a la banqueta i l’altre fer-los ju-
gar. Fins ara el tècnic Carles Duran en dos 
partits complicats contra el Burgos quan 
es perdia 9-19 i contra el Darussafaka amb 
40-49 va fer seure Zisis, Prepelic i Omic i 
va donar entrada als joves. L’aposta li va 

sortir bé perquè va canviar la dinàmica tot i 
que contra el Burgos es va acabar perdent. 
Però hi ha una cosa que és obvia: els joves 
de la plantilla estan jugant i alguns, com 
Parra, ho estan fent molts minuts. I això 
que no és tan fàcil fer jugar a joves quan 
vas 0-4 que si portés 4-0. La confiança 
que té l’equip crec que es veurà reflexada 
contra l’Estudiantes on es guanyarà bé.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Prepelic fa esclatar l’Olímpic
amb un triple guanyador de camp a camp
L’eslovè, que estava fent el seu pitjor partit de verd-i-negre, apareix per tombar el Darussafaka

Prepelic salta cap al públic per celebrar el triomf. / D. Grau - CJB 

Estava fent el seu pitjor partit de verd-i-ne-
gre (duia 2 punts i 1/9 tirs de camp) i havia 
passat molta estona a la banqueta, però el 
destí va voler que Klemen Prepelic fos 
l’heroi de la segona victòria de la Penya 
a l’Eurocup. L’eslovè va agafar la respon-
sabilitat en els moments decisius i amb la 
botzina a punt de sonar es va treure de la 
màniga un triple estratosfèric des de casa 
seva, de camp a camp, per acabar amb la 
imbatibilitat del Darussafaka turc (85-82). 
Un esclat d’alegria i una victòria que ha de 
donar una bona dosi de confiança als de 
Carles Duran de cara als pròxims compro-
misos. 
Prepelic, però, no va ser l’únic protagonis-
ta del matx. Menció especial també mereix 

el bon partit de Xabi López-Arostegui, que 
en molts moments va aguantar l’equip en 
atac i es va enfilar fins als 17 punts gaire-
bé sense error en el tir (6/7 tirs de camp), 
deixant enrere la lesió. També Kanter (11 
punts), exhibint la seva millor versió, va 
aparèixer al rescat en els pitjors moments 
del tercer quart, juntament amb Zisis, Ven-
tura i Neno, quan el conjunt turc es va po-
sar nou punts amunt (40-49).
Tot i jugar només a batzegades i patir de 
nou en el rebot (14 d’ofensius el Darus-
safaka), la Penya va saber aferrar-se al 
partit en un dia on per fi els triples van 
entrar (13 de 28, un 46% d’encert).  Car-
les Duran, a més, va poder recuperar un 
altre dels lesionats, el base letó Arturs 

Zagars. La nota negativa va ser Omic, que 
va començar força actiu (7 punts al primer 
quart) però que es va anar diluint per aca-
bar mirant-s’ho des de la banqueta. 
Amb 60-61 després de 30 minuts de joc, 
el darrer quart va ser un estira-i-arronsa 

constant i quedava clar que tot es decidiria 
en un final a cara i creu. Va passar de tot i 
va poder guanyar qualsevol dels dos, però 
aquest cop la sort va somriure a una Pen-
ya necessitada de triomfs com aquests per 
carregar-se d’autoestima i aparcar dubtes.

Parra (4), Morgan (6), Prepelic (9), Zisis (11), Omic 
(9) -cinc inicial-, Dimitrijevic (8), Busquets (-), 
López-Arostegui (17), Kanter (11), Ventura (3), Za-
gars (2) i Harangody (5).   

85

DARUSSAFAKA

Browne (10), Hamilton (16), Veyseloglu (-), Lamb 

(14), Jones (9) -cinc inicial-, Ozmirak (2), Agva (-), 

Ozdemiroglu (12), Guler (4) i Colson (15).  

82

                 JOVENTUT
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El silenci del club després 
de la sentència del procés aixeca crítiques
Molts socis expressen el seu malestar en el partit de l’Eurocup

Arran de la sentència del procés, que es 
va conèixer dilluns passat, molts clubs 
esportius catalans, entre ells molts de ba-

dalonins, van reaccionar emetent un co-
municat oficial. La Penya, però, va optar 
per no fer-ho i aquest silenci ha aixecat 

Socis històrics van participar en l’acció de protesta. / J.C.

moltes crítiques. Molts socis i aficionats 
verd-i-negres, a les xarxes socials, ja van 
expressar des del mateix dilluns la seva 

disconformitat amb la postura de la di-
rectiva que encapçala Juanan Morales i 
dimecres es va organitzar una acció de 
protesta aprofitant el partit a l’Olímpic 
contra el Darussafaka a l’Eurocup. 
En una iniciativa d’Òmnium Cultural del 
Barcelonès Nord, es van repartir pancar-
tes amb el lema “Llibertat presos polí-
tics”, que els socis i aficionats que van 
voler van exhibir abans i durant el partit, 
al minut cinc de cada quart, amb crits i 
xiulets cap a la llotja presidida per Juanan 
Morales. 

Socis de renom
Entre els socis crítics amb el silenci del 
club, molts noms històrics, alguns fills 
dels fundadors de l’entitat verd-i-negra, 
com ara Miquel Estruch, Josep Maria 
Massot i Francesc Cairó, i també exju-
gadors com Josep Maria Margall i Xavi 
Rojas. L’escriptora Sílvia Soler també va 
ser un altre dels noms coneguts que es va 
sumar a la iniciativa.

L’ASSISTÈNCIA A L’OLÍMPIC NO ACABA
D’ARRENCAR EN LA COMPETICIÓ EUROPEA

Per a l’equip l’Eurocup està supo-
sant un bàlsam pel que fa a resultats, 
amb dues victòries en els dos par-
tits a casa, però per contra no acaba 
d’arrencar l’assistència d’aficionats 

a l’Olímpic. El primer dia, contra el 
Brescia, hi va haver 2.539 espectadors 
i aquest dimecres, amb el Darussafaka, 
tampoc es va arribar als 3.000 aficio-
nats (2.522)
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El Dr. Antoni Mora va presentar el seu projecte
Els nous serveis mèdics del Joventut, gestio-
nats per QuirónSalud i liderats pel Dr. Antoni 
Mora, van oferir fa uns dies una xerrada als 
pares i mares dels jugadors i jugadores del 
bàsquet base.  Allà van exposar els objectius 
del seu ambiciós projecte,  per preservar la 
salut i la seguretat dels esportistes i millorar 
el seu rendiment. També es va explicar als 
pares i mares com concertar visites amb el 

Xerrada dels nous serveis 
mèdics al bàsquet base

servei mèdic i la importància de les revisions 
mèdiques, i se’ls va comentar que cada juga-
dor i jugadora tindrà el seu historial mèdic 
personalitzat.
A més, es va donar a conèixer la nova ins-
tal·lació dels serveis mèdics que es cons-
truirà, que tindrà unes dimensions de 220 
metres quadrats i un gimnàs de 440 metres 
quadrats.

El Dr. Antoni Mora, durant la presentació. / Foto: D. Grau

Aquest mes d’octubre és frenètic pel que 
fa al calendari (un total de 9 partits) i la 
setmana que ve la Penya haurà d’afron-
tar, a més, un doble desplaçament llarg 
en molt poc espai de temps. Els de Car-
les Duran jugaran dimecres que ve, dia 
23, a la pista de l’Unics Kazan rus, en el 

Setmana de doble 
desplaçament llarg, 
a Rússia i les Canàries

El capità Albert Ventura, davant del Darussafaka turc. / David Grau - CJB

viatge més llunyà de la primera fase de 
l’Eurocup, i només tres dies després, el 
dissabte 26, hauran de ser a las Palmas 
de Gran Canària per enfrontar-se a l’Her-
balife a la Lliga Endesa. Setmana d’aero-
ports, doncs, per als verd-i-negres, amb 
dos partits complicats lluny de Badalona.
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LA PRÈVIA 9a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 6  d’octubre. 17 hores

Oportunitat per enganxar-se a la lliga

CF BADALONA UE OLOT

POSICIÓ 20è
4 Partits a casa G 0  E 0  P 4

Gols a casa Marcats 2 Rebuts 6
Entrenador Manolo González.

POSICIÓ 13è
4 Partits a fora G 0  E 2  P 2

Gols a fora Marcats 3  Rebuts 5
Entrenador Raúl Garrido.

Foto: Eloy Molina.

El Badalona vol començar a renèixer 
aquest diumenge, a les 17 hores, en el 
partit contra l’Olot a l’Estadi. El retorn de 
Manolo González a la banqueta, de mo-
ment, ha suposat el primer punt aconse-

guit fora de casa. Ara, l’equip escapulat 
mira d’agafar el tren que li permeti escapar 
de la darrera posició de la classificació i 
això passa per sumar la primera victòria. 
“Ens hem de fer forts a casa, és molt im-

11

LA NUCÍA  -  BADALONA

La Nucía: Óscar Fornés; José Mas (Agüero, 
46‘), Pedraza, Juanjo; Juanan, Miñano; Ortiz, 
Fofo, Morgado (Sergi Garcia, 61‘); Titi (Cedric, 
46‘).

Badalona: Álex Sánchez; Iván Malón, Robusté, 
Moyano, Valentín; Adri Díaz, Marc Carbó, Toni 
Jou (Kilian Duran, 59‘); Robert Simón, Chema 
Moreno (Pallarés, 80‘) i Cris Montes (Hugo Es-
teban, 72‘).

Gols: 0-1 (6‘) Cris Montes. 1-1 (80‘) Fofo.

Àrbitre: David Cambronero González (comitè 
de Castella-La Manxa). TG: José Mas, Pedraza, 
Ortiz, Fofo, Adri Díaz, Morgado, Álex Sánchez. 
TV: Iván Malón (77‘).

Públic: Un miler d’espectadors a l’Estadi Camilo 
Cano.

portant. Hem de tenir el cap fred i no voler 
guanyar el partit en el minut 10. Es tracta 
de no cometre errades, de situar-nos molt 
junts i de deixar la porteria a zero. A partir 
d’aquí serà quan començarem a crèixer”, 
comentava aquesta setmana l’entrenador 
del Badalona. “Tinc molta feina per enda-
vant, encara no es pot veure l’equip que 
vull. Amb l’Ebro em va costar deu jornades 
aconseguir un equip competitiu. Ara tinc, 
òbviament, menys temps. Però intentaré 
que, de mica en mica, ens assemblem als 

equips més competitius de la categoria. En 
tot cas, el que ens ajudarà a tirar endavant 
són els resultats”, comentava també.
L’Olot es presentarà a Badalona amb nou 
punts, després de dues victòries, tres em-
pats i tres derrotes, en la zona mitjana de 
la taula però mirant de reüll les últimes po-
sicions. Fora de casa, els de Raúl Garrido 
han empatat a Cornellà (1-1) i Sabadell (1-
1), i han perdut a Castelló (1-0) i La Nucía 
(2-1). Xiularà el partit l’aragonès Marcos 
Latorre Gracia.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Andorra 17 12 4

 2. Vila-real B 17 12 6

 3. Lleida 17 9 5

 4. Sabadell 15 8 5

 5. Castelló 14 11 6
 6. Barcelona B 14 13 9
 7. Llagostera 13 12 10
 8. La Nucía 12 8 6
 9. Ejea 11 10 8

 10. Espanyol B 11 9 7

 11. Cornellà 10 10 10

 12. Ebro 10 7 7
13. Olot 9 6 7
 14. València Mestalla 8 7 8
 15. At. Llevant 8 7 11
 16. Gimnàstic 7 9 13
 17. Oriola 6 7 16
 18. Hércules 4 9 14
 19. Prat 4 7 12
 20. Badalona 2 4 13

 La Nucía 1 - Badalona 1

 Llagostera 0 -  Sabadell 1

 Barcelona B 3 -  Oriola 0

 València Mestalla 1 -  Gimnàstic 1

 Andorra 2  -  Hércules 1

 Ebro 3 - At. Llevant 1

 Lleida 2 -  Prat 0

 Olot 1  -  Espanyol B 1

 Cornellà 1 -  Vila-real B 2

 Castelló 1 -  Ejea 1

Resultats Jornada 8Propera Jornada 

 Badalona - Olot

 Llagostera  -  Barcelona B

 At. Llevant -  Cornellà

 Vila-real B -  Lleida

 Gimnàstic -  La Nucía

 Ejea - València Mestalla

 Prat   -  Castelló

 Oriola   -  Andorra

 Sabadell -  Espanyol

 Hércules -  Ebro
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Foto: CFB.

En la primera sessió, l’ordinària, 
es sotmetran a aprovació els nú-
meros de l’exercici 2018/19 i el 
pressupost d’aquesta temporada. 
En la segona sessió, l’extraor-
dinària, la junta directiva presidida 
per Miguel Ángel Sánchez dimitirà 
i es crearà una junta gestora per 
tramitar la transformació en SAE 
que els socis escapulats van acor-
dar, també en assemblea, el 19 de 
juny de 2018.

Divendres de la setmana passada, 
a darrera hora, el CF Badalona va 
convocar els seus socis a una do-
ble assemblea, ordinària i
extraordinària, el pròxim dimarts 
29 d’octubre. L’acte, que tindrà 
lloc a partir de les 19 hores al 
Rafael Hoteles de la ciutat, s’em-
marca en els passos que ha de 
donar l’entitat en el seu camí fins 
a convertir-se en societat anònima 
esportiva.

Doble assemblea, el 29 
d’octubre, amb la SAE 
a l’horitzó

Foto: instagram @gerardmoreno

ga), va jugar durant la seva etapa 
formativa al club escapulat. Se’l
recorda especialment pels gols 
que va fer la temporada 2009/10 
amb l’equip juvenil que en-
trenava Manolo González. “Fa un 
parell anys ja vaig dir que me-
reixia jugar amb la selecció es-
panyola”, manifestava el tècnic 
del Badalona aquest dimecres. 
“Estic molt content per ell i per
la seva família. Ja els he felici-
tat”, hi afegia.

El debut de Gerard Moreno amb 
la selecció espanyola absoluta, 
que va tenir lloc dimarts pas-
sat, a Estocolm, podria generar 
un ingrès inesperat per al CF 
Badalona en concepte de forma-
ció del jugador. En el moment 
del tancament d’aquest diari no 
hem pogut confirmat aquesta 
circumstància, però en el club 
no la descarten. El davanter del 
Vila-real, que passa per un gran 
moment de forma (6 gols a la lli-

Pendents d’una 
compensació econòmica 
per Gerard Moreno

La sentència del Tribunal Su-
prem que, dilluns passat, va 
condemnar els polítcs i activis-
tes socials catalans a diferents 
penes de presó va provocar una 
gran agitació i, alhora, la reacció 
dels diferents sectors socials de 
Catalunya. El món de l’esport no 
en va ser alié i, per això, moltes 
entitats esportives del país es 
van manifestar. El CF Badalo-
na va ser una d’elles. A darrera 
hora de dilluns, el club escapu-
lat va emetre un comunicat en 
el qual manifesta el seu desig 
que el conflicte es resolgui a 
través d’una negociació políti-
ca, democràtica i legal. Per altra 
banda, subratlla el respecte a 
l’opinió i el posicionament dels 
seus socis i sòcies. Finalment, 
el Badalona mostra el seu su-
port a les famílies que pateixen 
com a conseqüència d’aquesta 
situació.

El Badalona 
es pronuncia 
després de la 
sentència
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Que el Seagull guanyés lluny de l’Estadi de 
Badalona era una evidència molt real. Les 
‘gavines’ havien lluitat ‘face to face’ en els 
seus dos primers desplaçaments i la visita a 
Saragossa es convertia en un context idíl·lic 
perquè els primers punts a domicili fossin 
una realitat. La capitana Alba Gordo ja ens 
ho va advertir a la prèvia: “Després del des-
enllaç de la temporada anterior, guanyar al 
camp del Saragossa és una motivació”. I dit 
i fet.

El Seagull va imposar el seu anhel, desig i 
afany contra el rival que les va allunyar del 
títol de Lliga 2018 - 2019 i del play-off d’as-
cens. Malgrat que l’equip d’Ana Junyent es 
va avançar al marcador, la primera victòria 
fora de casa no va ser un camí gens fàcil.

La pressió de les aragoneses durant els 
primers 20 minuts del partit va complicar la 
feina del Seagull, que ja estava preparat per 

aquesta situació.
L’estratègia del conjunt badaloní va funcio-
nar a la perfecció i al minut 27, en una juga-
da per banda d’Irina, Yosse va transformar 
el 0 a 1 davant la portera. Just després, ‘les 
gavines’ van augmentar la diferència en el 
marcador, amb Irina Uribe novament com a 
actriu protagonista. La davantera blava es 
plantar davant de la portera i la va superar 
amb una sublim vaselina. Una injecció de 
moral enorme que va minvar les opcions de 
victòria local.
El rendiment del Zaragoza va afluixar i el 
conjunt de Junyent va dominar el joc durant 
la resta de l’enfrontament i amb ocasions 
molt clares. Al tram final, Spyridonidou va 
fer el gol de l’honor local, sense generar 
nervis a les ‘gavines’.
D’aquesta manera, l’equip badaloní marxa 
de l’Aragó amb la motivació encara més 
alta. Amb aquesta victòria, el Seagull escala 
fins a la cinquena posició - amb 9 punts -, 

Foto: X.G

La primera a domicili arriba 
en un context ideal (1-2)
El Seagull supera el Zaragoza i segueix escalant posicions a la taula

empatades a punts amb el Barça B i l’AEM.
Diumenge a les 12 hores el Nou Estadi re-

brà l’Athletic Club B, quart a la classificació 
amb 10 punts.

Vinga, una ronda més de somriures! I ja 
en van...Una jornada més lluny de Llefià, 
la Unificació de Jordi Souto va tornar a 
mostrar el seu gran estat de forma lluny de 
casa. L’equip vermell és l’únic conjunt del 
grup 2 de Segona Catalana que ha guanyat 
3 partits (ple de victòries), és a dir, 9 punts 
de 9 possibles. La darrera víctima badalo-
nina va ser el Turó de la Peira, un dels ‘co-
cos’ de la categoria i a on quasi cap equip 
és capaç de superar al seu camp. Els gols 
d’ Álex Domínguez i Álex Saumell van su-
posar una victòria de molt de prestigi ver-
sus el conjunt verd. Amb 12 punts, la ‘Llefi’ 
ja és tercera a la taula, a 4 de distància del 
líder, el Sant Pol, i a 1 del Argentona, se-
gon. Diumenge a les 12 hores, el Masnou 
visita Badalona amb l’ojectiu d’aconseguir 
el primer triomf de la temporada a casa 
contra un rival directe a la classificació (9 

punts).  
A Tercera Catalana, el Lloreda segueix re-
forçant el seu lideratge al grup 4 després 
de superar la Llantia a Mataró per un ajus-
tat 2 a 3. Luis Aguilera va ser l’autor de la 
victòria vermella al segon temps. Alberto 
va ser l’autor dels altres dos gols badalo-
nins. Per la seva part, el YT va haver de re-
muntar el seu matx a Cabrils (1-2) després 
de caure contra el Vilassar B en la jornada 
anterior. Gines i Navas van capgirar el mar-
cador en contra. També a 3cat4, el Pere Gol 
no va aixecar el cap de la seva desfeta a 
Vilassar de Dalt i va perdre versus el Lla-
vaneres a La Salut (2-3), desaprofitant un 
2 a 0 a favor. 
Finalment, a Quarta Catalana, victòries 
de Pomar versus Rayo Viladecans (4-1) i 
Young Talent B davant el Bellvitge B (5-0). 
El Pere Gol B va descansar. Foto: M.E

Cop a la taula de la Llefià al Turó de la Peira; 
el Lloreda, sense sostre ni límits
El Young Talent s’aixeca de la derrota contra el Vilassar i el Pomar ja és segon
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De Ventafocs del grup C-A, a equip revelació. 
Aquesta està sent la transformació i metamor-
foso de l’Ademar en el seu debut a liga EBA. 
El conjunt de Lluís García va tornar a demos-
trar que el seu gran inici no és cap casualitat, 
ni correspon a un ‘rookie’ de la categoria.
Tal com va succeir fa dues setmanes a La 
Plana, els badalonins van tornar a fer un pas 
endavant al segon equador de partit, per im-
posar-se al Boet Mataró (77-66) i sumar la 
tercera victòria de la temporada. Franc Gar-
cia, amb 17 punts i 5 rebots, va ser el jugador 
més ben valorat (21).
Per la seva part, el Fruits Secs Corbera Bada-
lonès va caure al Josep Mora de Mataró tot i 
iniciar el matx amb un gran primer quart (12-
20). Els mataronins van liderar el marcador a 
partir del segon període amb una gran actua-
ció defensiva i ofensiva, clau per a la victòria 
groga (62-58). Sabariego va protagonitzar el 
seu primer doble - doble amb la samarreta Foto: M. Expósito

Foto: Flash BDN

Franc Garcia lidera l’Ademar a La Plana
i Álvaro López agreuja la crisi del Santa Coloma
El Joventut Fem. i el Sant Josep mantenen el pols al cim de 1a i 3a, respectivament

vermella: 13 punts i 13 rebots. 
Dissabte a les 20h, el Roser visitarà La Pla-
na per enfrontar-se al Badalonès i l’Ademar 
viatjarà - també dissabte - fins a Igualada 
(19.45h).

El Sant Josep es consolida al play-off
A Copa Catalunya, el COALCI CB Sant Josep 
va tornar a treure profit del factor pista per su-
mar la segona victòria del curs al centre pa-
rroquial davant un Santa Coloma estabornit, 
amb dues desfetes inicials. 
Álvaro López, amb 17 punts, va liderar els de 
Carles Espona cap a la victòria (63-57). Els 
21 punts del segon quart i un +12 al descans 
va obrir la veda cap al triomf.

Al pol oposat, el Cotonifici Círcol Catòlic 
segueix sense trobar el camí del triomf i acu-
mula un parcial de triomfs/derrotes de 0-3, 
posicionant-se a la cua de la taula. L’enfron-
tament contra el Mollet B al Vallés no era 
el desplaçament més òptim per endreçar el 
rumb, i el nou líder del grup 1 de Copa va 
aniquilar l’equip d’Óscar Gallifa des del perí-
metre, amb 9 triples i una mitjana molt pro-
pera als 25 punts per quart. Els 17 punts de 
Quim Forteza no van ser suficients per poder 
anivellar el partit (97-79). 
Diumenge a les 16h es presenta una nova 
oportunitat a La Plana per aixecar el vol amb 
la visita del CEB Girona. El Sant Josep visitarà 
l’Horta en la jornada de dissabte (19:30h).

A Primera Catalana, Minguella i Cultural se-
gueixen avançant de la mà pel grup 1 de la 

categoria. Tant el conjunt de Juli Jiménez com 
el de Jaume Gabaldà acumulen un parcial de 
2-1. Els de Casagemes van caure a Palamós 
(77-56) i la ‘Cultu’ va superar l’Arbúcies a do-
micili (71-76). 
A partir de Segona Catalana, cara i creu per 
als conjunts badalonins. La Llefià va supe-
rar el Masnou B (80-86) i la Minguella B va 
caure a Argentona (63-61). Més notòria va 
concloure la jornada a Tercera, amb victòries 
d’Ademar B, Sant Andreu Natzaret i Bufalà.  

El Joventut Femení va per feina 
Sense donar cap opció de victòria, el Joventut 
Femení de Xavi Duatis va vèncer el Granollers 
a La Plana (59-31). Un parcial de 15-2 va 
estabornir les el Vallés i el tercer triomf de 
la temporada es va convertir en una plàcida 
victòria per mantenir-se entre les posicions 
capdavanteres. 
També al grup 1 de Primera, el Sant Andreu 
Natzaret va claudicar a Països Catalans da-
vant un Tordera encara invicte. Tot i mantenir 
-se el partit igualat, les visitants van trencar el 
matx al darrer període. 
A Segona Catalana, la UB Llefià va vèncer el 
Can Parellada egarenc amb un molt bon partit 
durant els 40 minuts (80-49) i la Minguella 
va doblegar el Sant Nicolau B a Casagemes 
(70-37).  El Círcol va caure a Sant Gervasi 
(75-59). 
Un ple de victòries trobem a Tercera, amb 
triomfs de Sant Josep (65-43, vs Pallejà) - 
encara invicte -, Minguella B (38-37 davant 
Claret) i Llefià B (65-40 versus Nou Esplu-
gues). 
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La Fundació Salut Alta organitza 
la II Cursa d’Orientació Solidària

El Port de Badalona va ser el punt 
de sortida, i no d’arribada, de la Bar-
celona Pàdel Race. Les condicions 
marítimes van obligar l’organització 
a invertir el sentit d’aquesta prova, 
per tal que els participants pogues-
sin realitzar la competició amb vent 
favorable. Aquest fet va obligar a 
modificar l’horari, tenint en compte 
que s’havia acordat poder passar la 
bocana del Port Vell de Barcelona 
sobre el migdia, sense possibilitat 
de poder-ho modificar a causa de 
l’alta concurrència d’aquesta.
Albert Corominas (CN Banyoles) 
s’ha imposat en la setena edició de 
la Barcelona Pàdel Race amb un 
temps de 0:56:22 minuts. El segon 
classificat ha estat Joan Antoni Yé-
cora (CN Villajoiosa). Mauro Man-
ca (Barcelona Caiac/Badalona), que 
ha cobert el recorregut en 0:58:47 
minuts, ha completat el podi de la 
categoria absoluta de sufski. Els 

El pròxim diumenge 27 d’octubre 
artiba la II Cursa d’Orientació So-
lidària organitzada per la Fundació 
Salut Alta, amb un recorregut per 
aquesta part de la ciutat.
Un matí d’esport per conèixer la 
diversitat de l’entorn i col·laborar 
amb els projectes socioeducatius 
de l’entitat badalonina. A més, la 
cursa d’orientació és una activitat 
que es pot prendre com un agra-
dable passeig o una prova atlètica 
competitiva, així doncs, és una 

premis es van lliurar al Port de 
Badalona, per part d’Helena Bayo, 
regidora d’Esports de Badalona, 
Jordi Ferrón, coordinador d’Esports 
de la Regidoria i Daniel Julián, di-
rector de Barcelona Caiac, el club 
amb base al Port de Badalona que 
la organitzat la carrera.
En la categoria femenina de surfski 
s’ha imposat Marta Brosed (Club 
Fluvial de Lugo) amb un temps 
de 1:20:19 minuts. Jorge Cortijo 
y Marcos Climent (EME CP Silla) 
han estat els primers en la categoria 

proposta oberta a tots els públics 
perquè tothom la gaudeixi a la 
seva mida!
Es pot consultar tota la informa-
ció de la cursa a la pàgina web: 
fundaciosalutalta org i accedir a 
l’enllaç on hi figura el formulari 
d’inscripció que estarà obert fins 
al 20 d’octubre.
La inscripció es pot fer individual, 
per equips o bé en la categoria 
familiar, i té un cost de 10€ que 
inclou l’assegurança, el pack del 

de parelles. Daniel Cedero (Pobla 
Marina) ha estat el vencedor de la 
categoria de tradicional amb un 
temps de 1:10:24 minuts. En quant 
al grup de parelles mixta, Marc Se-
rra i Océane Harmony (CN Banyo-
les) s’han imposat als seus rivals en 
completar el recorregut en 1:00:32 
minut. El club a qui pertany aquesta 
parella, així com el guanyador de 
la prova, han estat el primer de la 
classificació per equips, seguits del 
Pobla Marina i, el tercer, el Club 
Fluvial de Lugo.

El Consell Esportiu del Barcelonès 
Nord ha emès un comunicat en el 
qual recomana a totes les seves 
entitats, la suspensió de la jornada 
d’aquest cap de setmana. La nota 
emesa però, ofereix certs dubtes, ja 
que per una banda dóna a entendre 
aquesta recomanació, mentre que 
en un altre paràgraf parla de sus-
pensió d’aquesta jornada, dema-
nant disculpes a totes les persones 
i/o entitats que els pugui afectar.
També resulta contradictori el fet 
d’alertar de “possibles incidents” 
quan es tracta de competicions en 
què participen nens i nenes en edat 
escolar. Aquesta mesura va més en-
llà, per exemple, de l’adoptada per 
la Federació Catalana de Basquet, 
la qual suspèn les activitats previs-
tes per aquest divendres dia 18, jor-
nada de convocatòria de vaga, però 
manté la normalitat durant la resta 
del cap de setmana.

Fonts del Consell Esportiu ens han 
lconfirmat que el fet de suspendre 
també els partits de dissabte és “per 
unificar la jornada”, argumentant 
que “la majoria de partits es juguen 
en divendres. Hem preferit adoptar 
aquesta mesura per no deixar molts 
partits d’aquesta jornada penjats”. 
Aquestes mateixes fonts ens han 
volgut aclarir que quan fan re-
ferència a “possibles incidents “fan 
referència al fet de poder-se trobar 
amb instal·lacions tancades per 
manca de conserge o a què molts 
pares i mares decideixin no portar 
als seus fills o filles.

El Consell Esportiu del 
Barcelonès Nord suspèn 
la jornada de divendres i 
dissabte

corredor/a, un obsequi com a re-
cord i la participació al sorteig de 
productes aconseguits gràcies a 
la col·laboració d’empreses i co-
merços de la ciutat.
En tractar-se d’una proposta so-
lidària, s’ofereix al participant la 
possibilitat de fer una aportació 
extra com a motiu de col·laboració 
o bé, en cas de no poder assistir 
presencialment el dia de la cursa, 
es pot fer un donatiu com a DOR-
SAL 0.

Les condicions del mar obliguen 
a invertir el recorregut de la 
Barcelona Pàdel Race
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El Sosmàtic s’estrena de forma 
contundent davant del Sabadell

Exhibició del Sosmatic Badalona a casa con-
tra el CN Sabadell, un equip amb un puntal 
com Ferran Brugada i un reforç de luxe vin-
gut de les fredes terres de Rússia, escudats 
pel jove Ivan Ruiz. Els blaus venien tocats 
del 1 a 5 rebut la setmana passada contra 
l’Atletiko basc i van sortir a per totes, cons-
cients de la importància de començar a su-
mar en aquesta lliga que serà la més dura 
dels últims anys. Clotet fent gala del seu ni-
vell davant Brugada i Navarro remuntant un 
0-2 a Beschastnyy van aplanar el camí que 
sentenciava Fernàndez amb el seu debut a 

la pista aquesta temporada. Navarro de nou 
va vèncer a Brugada i donava la victòria als 
locals, mentre que Clotet no donava opció al 
jove sabadellenc. La cirereta del pastís la va 
posar Fernàndez, prenent-se la seva revenja 
particular amb l’estranger del CNS (10-12 
al 5è la temporada passada) en un partit de 
llibre. La nota curiosa del dia va ser el retorn 
d’Àlex Bocanegra com a entrenador rival, en 
la seva primera lluny de Badalona.

Doble triomf del Titus a Mallorca
El segon equip badaloní afrontava aquest 

cap de setmana un doble desplaçament a 
l’illa de Mallorca, d’on s’han endut dues 
victòries més al sac i ja en porten quatre en 
tres jornades, fet que els situa líders momen-
tanis del grup 3 de 1a Divisió. Líders, però 
no sense patiment, ja que dissabte contra 
el Palma els badalonins van haver de lluitar 
fins el 5è joc en tres dels quatre punts guan-
yats. El diumenge, a casa el Son Cladera, la 
cosa va anar encara més renyida, decidint-se 
el partit als dobles, aquesta vegada després 
de perdre, curiosament, tres partits per 3-2. 
Pèlachs i un estel·lar Redondo, amb qua-
tre punts i mig aquest cap de setmana, no 
van donar opcions als illencs i van donar la 
quarta victòria al Titus.

El Charlotte’s no pot amb el Torelló a 
casa
Derrota a casa de l’equip de 2a Divisió, sen-
se el seu capità, per un 2 a 4 contra un equip 
que compta a les seves files amb tot un tri-
ple Campió de Catalunya Absolut com Jordi 
Piella. Serra i Carrión, en partits disputats, 
haguessin pogut, almenys, forçar els dobles, 
però els sets ajustats han caigut pel conjunt 
osonenc.

Aquest diumenge tindrà lloc la 18a Marxa per 
la Pau Ciutat de Badalona, organitzada per la 
Penya Fondista de Badalona, amb un recorre-
gut per la Serralada de Marina que tindrà com 
a punt de partida les pistes d’atletisme Paco 
Águila a les 8 del matí.
Aquesta marxa consta de dos recorreguts; el 
curt de 10 km i el llarg de 16, els quals es po-
dran realitzar caminant o en forma de cursa.
Hi haurà premis pels tres primers de catego-
ria, mentre que tots els participants rebran una 
samarreta commemorativa i se’ls oferirà un 
esmorzar, un cop finalitzada aquesta marxa.

La Serralada de 
Marina viurà aquest 
diumenge, la Marxa 
per la Pau de 
Badalona

Del 18/10 al 24/10/2019



Redacció - redaccio@diaridebadalona.com38 HORÒSCOP

Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga

Sudoku

 Àries (21/3 al 20/4)
Si tens parella, podries viure alguna tensió amb la seva 
família per un tema patrimonial o econòmic. Imagina-
ció desbordant amb Lluna/Neptú per Casa XII. Estaràs 
inspirat.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Amb Mercuri i Venus per Casa V, et planteges tenir des-
cendència. Aviat el Sol en aquest sector augmentarà la 
fertilitat. Possibles desplaçaments extres, per motius 
laborals. Balança

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Estàs disposat a complir amb una agenda professional, 
però això pot entrar en conflicte amb la família. Serà im-
portant organitzar-se, també cal gaudir dels qui estimes.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Tot i que encara arrossegues dubtes o pors, estàs dispo-
sat a passar pàgina i a allunyar-te del que ja no t’aporta 
res. Si cerques feina, potser caldrà actualitzar-se.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Urà oposat a Venus al sector de la parella, indica que 
en aquest moment de la teva vida, la llibertat és un 
bé molt preuat i no vols relacions on et sentis massa 
lligat.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Amb l’aspecte del sol amb Júpiter, pots experimen-
tar un augment de la vitalitat i del bon humor. Es pot 
donar l’escenari per iniciar una relació, però sigues 
prudent.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Pot ser que tu demanis entrega i lleialtat i a l’altra banda 
et trobis amb algú poc compromès. No deixis que els 
fantasmes del passat segrestin la teva tranquil·litat.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
La Lluna al costat de Neptú al teu sector de l’economia, 
pots inclinar-te a compartir els recursos amb persones 
que ho necessiten. Possible viatge, vinculat a una amistat.

  Bessons (21/5 al 21/6)
El sector laboral demana la teva atenció. Si no estàs sa-
tisfet amb el teu lloc de treball, no deixis de cercar altres 
opcions. Concreta objectius i tot serà més fàcil.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Els projectes de parella poden estabilitzar-se, sense per-
dre el toc de màgia necessari per gaudir del dia a dia. 
Sembla que encara hi ha algun assumpte domèstic per 
resoldre.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Planifiques cap on vols dirigir les passes. Més tranqui-
l·litat i augment del bon humor. Pots sentir que hi ha 
algú interessat en tu, però encara no es mostra ober-
tament.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Si tens parella, en aquests dies poden sorgir discrepàn-
cies per qüestió de l’ús dels diners. Sembla que hi ha 
bona connexió emocional amb els amics i això et fa feliç.
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