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Badalona cedeix 
a la Generalitat 
el solar de 
l’Institut Ventura 
Gassol                   5

Carrers i botigues de Badalona ja 
es preparen per celebrar la festa 
de Halloween la setmana que ve

Projecte del nou IES / CAAS Arquitectes

Foto: Ángela Vázquez
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ACTUALITAT 3Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

Els cementiris i tanatoris amplien horaris i preparen activitats especials

Carrers, negocis i botigues s’estan pre-
parant aquests dies per celebrar una data 
assenyalada en el calendari: Halloween.  
Ja és habitual trobar decoracions terrorífi-
ques pels carrers i també s’han organitzat 
diferents túnels del terror que proliferen 
cada cop més per tota la ciutat. Aquest 
divendres s’organitzen alguns d’aquests, 
com per exemple el ja típic túnel de l’Es-
corxador, a la Nau 3 o, com a novetat, el de 
l’Institut Júlia Minguell, que inclourà per 3 
€ l’entrada i una consumició (refresc).

Activitats especials per Tots Sants
PFB – Serveis Funeraris facilitarà uns 
horaris especials, així com transports 

Badalona es prepara per celebrar Halloween

i activitats especials, en el marc de Tots 
Sants, que es duran a terme als tanatoris 
i cementiris gestionats per l’empresa fu-
nerària als municipis de Badalona i Mont-
gat, entre d’altres.
- El Tanatori de Badalona oferirà el 31 
d’octubre i l’1 de novembre, de 17h a 20h, 
un concert de música ambiental.
- El nou Cementiri de Sant Pere i el vell de 
Sant Crist tindran un horari especial del 
28 d’octubre a l’1 de novembre: obriran de 
8h a 18h. La resta de dies, es mantindrà 
l’horari habitual d’hivern. En aquest últim, 
a més, el dia 1, a les 12.30h, tindrà lloc 
una Processó del Cos de Portants del Sant 
Crist i una pregària per als difunts de Ba-

ELS COMERCIANTS DE LA SALUT CELEBRARAN LA CASTANYADA 
I EL HALLOWEEN

El proper 31 d’octubre, de 17h a 20h, 
tindrà lloc al Passeig de la Salut un es-
deveniment organitzat pels comerciants 
de Badalona que tractarà d’unificar les 
festivitats de Halloween i la Castanya-
da en una tarda. Durant aquestes hores 
s’oferiran tallers pels més petits com 
manualitats de màscares, actuacions i 
diferents obsequis. A més, l’import de la 
venda de castanyes anirà íntegrament a 
Càrites de la Parròquia de la Salut.

dalona.
- Finalment, la parròquia de Santa Maria 
oferirà una missa en record als difunts el 
dia 4 de novembre, a les 12.30h.
A Montgat, per altra banda, el cementiri 

tindrà un horari especial del 28 d’octubre 
a l’1 de novembre, ja que obrirà de 9h a 
18h i el tanatori oferirà una missa i un 
concert en record als difunts el dia 1 a les 
17h.

FESTA DE LA CASTANYADAFESTA DE LA CASTANYADA

al Passeig de la Salut
31 d’octubre de 17 a 20h.

Col·labora:Organitza:

L’import de la venda de castanyes anirà 
íntegrament a Càrites de la Parròquia 

del Passeig de la Salut

VINE A LA SORTIDA DE L’ESCOLA 
Tallers, actuacions, obsequis...

T’esperem!

HALLOWEENHALLOWEEN

La Marxa per la Llibertat 
aplega a milers de persones

Badalona rebia el passat divendres 
la Marxa per la Llibertat amb uns 
centenars de manifestants que en-
traven a la ciutat per Montgat sobre 
les 10.30h. Minuts després, els 
participants anaven creixent fins a 
convertir-se en una densa columna 
de milers i milers de persones que 
avançava pels carrers direcció Sant 
Adrià per acabar ocupant la C-31.
“Llibertat presos polítics”, “els ca-
rrers seran sempre nostres” i l’him-
ne dels Segadors era la música de 
fons d’aquesta pacífica Marxa que 
ocupava els carrers de la ciutat. Co-
txes, motos i bicicletes han format 
una avançada que precedia a la gran 
quantitat de gent que venia darrere.
La manifestació es va haver de pa-

rar a la plaça de Pompeu Fabra per 
problemes d’espai, però aquesta va 
continuar sense problemes.
Algunes personalitats polítiques 
també es van deixar veure entre els 
veïns i veïnes de Badalona.
Moments de tensió
Es van viure alguns moments de 
tensió, primerament a la mateixa 
plaça de Pompeu Fabra quan un 
grup de joves va passar pel mig de 
la columna de manifestants amb 
una bandera espanyola i, segui-
dament, al barri de Sant Roc. Els 
veïns i veïnes del barri van llençar 
pedres i altres objectes als parti-
cipants de la Marxa quan aquests 
passaven per la zona, ferint a algu-
nes persones.Foto: Ángela Vázquez

Del 25/10 al 31/10/2019
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ACTUALITAT 5

Aprovada la cessió gratuïta a la Generalitat del solar 
del nou edifici de l’Institut Ventura Gassol
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha apro-
vat en la sessió extraordinària i urgent ce-
lebrada aquest dilluns 21 d’octubre de 2019 
l’acord complementari de cessió gratuïta 
a favor de la Generalitat de Catalunya del 
domini de la finca ubicada al carrer Manuel 
Moreno Maurici amb l’avinguda Comunitat 
Europea, per destinar-la a la construcció 
i posada en funcionament del nou edifici 
de l’Institut d’educació secundària Ventura 
Gassol. Aquest solar destinat a equipament 
docent es troba situat al barri de Montigalà 
i té una superfície de 5.640 metres quadrats.
Amb l’aprovació d’aquest dictamen es com-

plementa l’acord pres pel Ple de la Cor-
poració el 30 de juliol de 2019 relatiu a la 
cessió gratuïta a favor de la Generalitat de la 
parcel·la destinada a la construcció d’aquest 
equipament educatiu per atendre diversos 
requeriments posats de manifest per la Ge-

El gran temporal provoca 
algunes incidències

La llevantada va deixar, la nit del dimarts 
i la matinada, diverses incidències a Ba-
dalona i Tiana. Pel que fa als litres cai-
guts, en alguns pluviòmetres de la ciutat 
s’han superat els 62,4 l/m, en total de 
les darreres 24 hores. Els bombers de la 
Generalitat van fer 6 sortides a Badalona 
per aquesta llevantada i una a Tiana. A la 
ciutat les més destacades han estat per un 
arbre caigut, a la Ronda de Sant Antoni 
de Llefià, baixos inundats, com a la Tra-

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

Els veïns i veïnes de Badalona s’han 
posat d’acord per organitzar el diumen-
ge, 17 de novembre, una multitudinària 
manifestació en contra de la inseguretat 
que pateixen els diferents barris de Bada-
lona. El recorregut que es farà començarà 

MANIFESTACIÓ VEÏNAL CONVOCADA PEL 17 DE NOVEMBRE

BREUS

al Gorg i acabarà a la plaça de la Vila. 
“Tots els barris de Badalona contra la 
delinqüència i per la neteja dels nostres 
barris. Convocada solament pels veïns, 
sense cap caràcter polític”, resen els car-
tells que es poden trobar.

Aquest cap de setmana s’havia de cele-
brar el II Mercat Medieval de Tardor a 
la Plaça de Pompeu Fabra. No obstant 
això, a causa de la situació política que 
es viu a la ciutat, aquest s’ha aplaçat fins 
novembre, gairebé d’aquí un mes. Se ce-

APLAÇAT EL MERCAT MEDIEVAL DE TARDOR A BADALONA

lebrarà, finalment, els dies 23 i 24 de 
novembre. La Festa Medieval es tracta 
ja d’una tradició que també se celebra 
a l’abril i ens apropa nombroses activi-
tats que ens fan endinsar-nos en el món 
medieval. 

AQUEST DISSABTE SE CELEBRA LA NIT DE LES VENUS

El festival de curtmetratges referència 
a Badalona tindrà el seu acte de cloen-
da aquest dissabte a les 22h, al Teatre 
Zorrilla. Es farà l’esperat repartiment de 
trofeus, com cada any, i s’espera que duri 
1h y 30. Aquest any, el festival FILMETS 
ha recopilat 251 curts i ha ofert unes 50 
hores de projecció. Tot i la cancel·lació 
de l’acte inaugural el passat divendres, la 
resta de sessions s’ha desenvolupat sen-
se cap incidència. 

neralitat de Catalunya.
D’acord amb la petició feta per la Generalitat 
el dictamen aprovat indica que:
 - El solar inscrit al Registre de la Propietat 
núm. 2 de Badalona, com a finca registral 
núm. 51.799, cedit a la Generalitat de Cata-

lunya per a ser destinat a la construcció i po-
sada en funcionament de l’institut d’educació 
secundària Ventura Gassol, és apte per al 
seu correcte destí com a equipament escolar, 
no té cap condicionant mediambiental, més 
enllà de l’estrat superficial per vessaments 
accidentals d’olis procedents de vehicles, i 
compta amb els cabals, capacitat i potència 
suficients respecte a l’abastament d’aigua, 
evacuació d’aigües, subministrament d’ener-
gia elèctrica, xarxa telefònica i conducció de 
gas, en cas de disposar-ne, i els vials que 
limiten amb el solar es trobaran pavimentats 
la calçada i tindran encintades les voreres.
- Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol 
despesa per les actuacions urbanístiques 
que puguin afectar a l’immoble cedit i adop-
tar les mesures necessàries per aconseguir 
el seu destí a plena satisfacció del Departa-
ment d’Educació, sense cap cost o càrrega 
per aquest, eliminant qualsevol obstacle que 
pugui impedir la correcta execució de les 
obres com resultat de les característiques del 
solar ofert, del seu emplaçament, del subsòl, 
dels condicionants mediambientals i les que 
puguin condicionar la posada en funciona-
ment del centre.

Projecte del nou IES / CAAS Arquitectes

Foto: Carles Carvajal

vessera de Montigalà o al carrer Almeria 
o per acumulació d’aigua a diversos fals 
sostre, com a la plaça Alcalde Xifré o al 
carrer Guifré. D’altra banda, a Montgat 
els Bombers no han realitzat cap sortida 
i a Tiana una per acumulació d’aigua en 
uns baixos. D’altra banda, la llevantada ha 
deixat un fort onatge a les platges de Ba-
dalona i Montgat, amb petites destrosses 
al mobiliari que encara estava instal·lat a 
les platges.

Del 25/10 al 31/10/2019

JUNTSXCAT DIU NO

El dictamen s’ha aprovat amb els vots 
favorables dels grups municipals del 
PP, PSC, Guanyem Badalona en Comú, 
ERC i Badalona en Comú Podem.
JuntsxCat, en canvi, va ser l’únic grup 
municipal que no va votar a favor, fet 
que ha despertat les crítiques de l’Ampa 
Montigalà, ja que “els nostres fills van a 
una escola en barracons”.



ACTUALITAT6

Badalona impulsa la prevenció del consum d’alcohol 
amb el programa educatiu “Menors ni una gota”

Avui, dimecres 23 d’octubre, comença a im-
partir-se a 21 centres de Badalona les ses-
sions formatives del programa “Menors ni 
una gota”, una iniciativa que té com a objec-
tiu reduir el nombre d’adolescents que beuen 
alcohol, retardar l’edat d’inici en el consum i 
minimitzar la quantitat d’alcohol que consu-
meixen aquells joves que ja beuen. Les for-
macions d’aquesta nova edició del programa 
estan dirigides a  alumnes de 1r d’ESO fins a 
batxillerat i les famílies d’aquest jovent.
L’alumnat participant coneixerà de primera 
mà els problemes associats al consum pre-
matur d’alcohol mitjançant dues sessions 
teoricopràctiques per grup, d’una hora de 
durada cadascuna, en què s’abordaran temes 
com les conseqüències del consum abusiu 
d’alcohol a curt i llarg termini, els efectes de 
l’alcohol en la conducció, com actua l’alco-

S’obre el termini de sol·licituds per als infants que 
vulguin participar en la Cavalcada de Reis 2020
El passat divendres, 18 d’octubre, s’obre el 
termini de presentació de sol·licituds per a 
tots aquells nens i nenes que vulguin par-
ticipar a la Cavalcada de Reis 2020 de Ba-
dalona i que aniran a dalt de les carrosses.
En aquest sorteig públic poden partici-
par-hi tots els infants de Badalona que el 
dia 5 de gener de 2020 tinguin entre 8 i 14 
anys. D’entre tots aquests nens i nenes se 
n’escolliran dos grups:
- 12 infants de 8 i 9 anys que aniran a dalt 
de les carrosses dels Reis
- 36 nens i nenes de 10 a 14 anys que ani-
ran a dalt de les Carrosses Dolces
Per presentar la sol·licitud cal omplir el for-
mulari que apareixerà al portal web www.
badalona.cat, divendres 18 d’octubre, a 
partir de les 10 hores, i fins el dijous 8 de 
novembre, a les 10 hores. També es pot fer 
la petició de forma presencial al Departa-

ment d’Atenció al Ciutadà presentant el do-
cument nacional d’identitat.
El dilluns 11 de novembre es publicarà al 
web de l’Ajuntament dues llistes definitives 
dels nens i nenes que han fet correctament 
la sol·licitud i se’ls hi assignarà un núme-
ro correlatiu segons l’ordre d’entrada de la 
sol·licitud. Aquest número és el que servirà 
el dia del sorteig per escollir els nens i ne-
nes guanyadors.
El dijous 14 de novembre, a les 17.30 ho-
res, a la sala de premsa de l’edifici munici-
pal El Viver, ubicada a la plaça de l’Assem-
blea de Catalunya, 9-12, es farà el sorteig 
públic davant del secretari de l’Ajuntament o 
persona en qui aquest delegui. S’escollirà a 
més un altre número de la llista que servirà 
de tall per poder disposar dels suplents que 
siguin necessaris. L’entrada en aquest acte 
serà lliure.

Tasació gratuïta sense compromís
T’oferim el millor preu

COMPRA-VENDA OR I PLATA

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

hol en l’organisme i quins són els motius 
pels quals els menors d’edat haurien de fer 
un consum zero d’alcohol. De la mateixa ma-
nera, es tractarà d’aportar informació rigorosa 
per desmentir els mites que els menors te-
nen associats al consum d’alcohol i els seus 
efectes.
El programa ja es va realitzar l’any anterior a 
18 centres educatius de la ciutat amb la par-
ticipació de 1856 alumnes i 74 famílies i en-
guany s’augmenta el nombre de centres parti-
cipants a 21. La formació del curs 2018-2019 
va comptar, segons una enquesta realitzada, 
amb un grau de satisfacció de 4,9 sobre 5.
Aquest programa es porta a terme gràcies al 
conveni de l’Ajuntament de Badalona amb la 
Fundació Alcohol i Societat amb el suport 
de la Universitat de Barcelona, a través de la 
Fundació Bosch i Gimpera.

Núm. 675
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El proper dissabte, 26 d’octubre, l’Associa-
ció de Veïns i Veïnes de Bufalà convida a to-
thom que vulgui a participar en la I Jornada 
de Salut Mental, en col·laboració amb altres 
entitats del territori.
La Jornada consistirà en una Taula Rodona 
que comptarà amb la participació de l’Emi-
lio, psicòleg i coordinador del Centre de Sa-
lut Mental Barcelonès Nord (CSMA), el Club 
Badiu i diversos testimonis en primera per-
sona, així com també gent que ens parlarà 
dels beneficis de l’esport, com portar una 
vida sana i els recursos que estan al nos-
tre abast. També tindrem la presència d’una 
psicòloga que ens explicarà la seva expe-
riència en un projecte de teatre on participen 
persones amb diferents trastorns mentals.
Per tant, els temes a tractar seran la preven-
ció, l’estigma o els grups d’ajuda mútua, 
tot amb un objectiu: normalitzar la vida 
d’aquestes persones i que la resta de gent 
també ho pugui viure amb normalitat.

Els dos ultres d’extrema dreta que van 
agredir el passat dijous a un jove du-
rant els disturbis de Barcelona han es-
tat identificats i empresonats. Un d’ells 
va ser identificat a través de les xarxes 
socials, imatges i vídeos, com veí de 
Badalona. 
L’atac es va produir al carrer Rosselló i 
es va donar per part del grup d’extrema 
dreta que es va concentrar a darrera hora 
de la tarda a la plaça Artós.
Fins a una desena d’ultradretans van col-
pejar amb pals i van propinar cops de 
puny i puntades al jove independentista. 
La pallissa va ser gravada per diversos 
testimonis i s’ha fet viral en les xarxes 
socials, en unes imatges que han servit 
als Mossos per a tractar d’identificar als 
autors de l’agressió per a poder procedir 
a la seva detenció.

L’Associació 
de Veïns de 
Bufalà acollirà 
la I Jornada de 
Salut Mental

Detingut un veí 
de Badalona 
que va agredir 
a un jove a les 
manifestacions 
de Barcelona

La Junta Electoral fa retirar 
símbols independentistes 
de l’Ajuntament
Arran la publicació de la sentència del Tri-
bunal Suprem sobre els principals líders 
independentistes, l’Ajuntament de Bada-
lona va viure diferents reaccions políti-
ques, tal i com va avançar aquest Diari la 
setmana passada. La guerra de banderes 
que penjaven de la façana i de les depen-
dències del consistori va ser un exemple 
d’això. 
El passat dilluns, amb motiu de la pu-
blicació d’aquesta sentència, els grups 
d’ERC-Avancem Més i JuntsxCat van pen-
jar una pancarta i dos llaços grocs a les 
finestres de l’Ajuntament, concretament a 
les del seus despatxos. Seguidament, la 
Junta Electoral va fer retirar aquests sím-
bols. Ciutadans Badalona també va de-
nunciar aquesta manifestació d’idees a la 
façana de l’Ajuntament badaloní.
Ara, ERC-Avancem Més i JuntsxCat la-
menten que s’entrés sense previ avís als 
despatxos dels grups municipals. El grup 
republicà va presentar un recurs contra el 
requeriment de la Junta Electoral de Zona 
que demanava treure la simbologia en de-

fensa dels presos polítics i les llibertats i 
considera aquest fet “una irregularitat fla-
grant”.
Segons fonts de l’Ajuntament, els ele-
ments s’havien de retirar abans de les 14h 
del divendres, i per aquest motiu van optar 
per retirar els llaços grocs i la pancarta.

Del 25/10 al 31/10/2019
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El Museu de Badalona presenta el llibre El doctor 
Bassols. Una vida dedicada a la salut

100 anys després del seu naixement, i 
coincidint amb els 60 anys de la seva 
mort, Ramon Bassols Genís (1919-
1959), el conegut doctor Bassols, 
que dóna nom a una de les principals 
avingudes que travessen el barri de 
Llefià de Badalona, és el protagonista 
d’una biografia feta a partir dels re-
cords emotius de la seva filla gran, 
Maria Antònia Bassols i Farrés.
 Tot i que va néixer a Sabadell i es va 
criar a Barcelona, és a Badalona on es 
conserva més viva la seva memòria, 
ja que és on va treballar i on va por-
tar a terme la seva obra. L’any 1948 
Bassols va començar a exercir com a 
metge a La Salut, un barri molt vul-
nerable i en continu creixement arran 
de la constant arribada de població 
migrant 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 

–que el va portar fins i tot a fer un 
petit nombre d’habitatges socials- 
van convertir-lo en una persona molt 
estimada al barri.
La seva mort sobtada el 1959, amb 
només 40 anys, a causa d’un acci-
dent, va ser molt sentida a tota la ciu-
tat, però, especialment, a La Salut, on 
se li dedicà una plaça (actual plaça de 
Manuel Machado). La posterior urba-
nització d’una via principal del barri 
de Llefià va permetre que s’acabés 
donant el seu nom a una artèria més 
destacada.
Des del Museu de Badalona s’ha vol-
gut reivindicar la seva figura i la seva 
tasca impulsant la publicació d’aquest 
llibre, una obra que acosta als lectors 
i lectores, no tan sols a l’estricta bio-
grafia del personatge, sinó també a la 
seva dimensió més humana i afectiva.
Per a més informació: Museu de 
Badalona. Departament de difusió. 
Telèfon
93 464 49 11.

100 anys després del seu naixement, el Museu presenta aquesta publicació

Núm. 675
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Espai Titus escalfa motors 
per a l’estrena d’aquest cap de setmana
Ahir, dimecres 23 de septembre, va te-
nir lloc al polígon de Can Ribó la prei-
nauguració del nou Espai Titus, la nova 
discoteca de Badalona que obrirà les 
seves portes aquest mateix divendres. 
Ramon Fonollà, propietari de l’actual 
Titus Carpa, va adquirir fa poc aquest 
local amb l’objectiu d’ampliar la zona 
d’oci nocturn de la ciutat, tal i com va 
avançar a aquest Diari en una entrevis-
ta. Espai Titus mantindrà el mateix es-
perit que la seva veïna i germana, però 
cadascuna de les discoteques oferirà 
serveis enfocats a un públic concret.

Una àmplia sala amb zones VIP
Espai Titus ofereix, en només un cop 
d’ull, una gran sala principal amb ser-
vei de bar en tots dos costats i zones 

Inauguració de l’exposició “Patufet on 
ets? Aureli Capmany, 1868-1954”

L’Espai Betúlia, Centre de la paraula i les 
lletres (carrer d’Enric Borràs 43-47), va 
inaugurar el passat dimecres, 23 d’octu-
bre, a les 19 hores, l’exposició “Patufet 
on ets? Aureli Capmany, 1868-1954” 
que es podrà visitar fins al 7 de gener 
de l’any que ve.
Aureli Pau Pere Capmany Farrés neix 
l’any 1868 a Barcelona, fill d’una famí-
lia amb botiga i obrador de cistelleria. 
L’any 1900 decideix els dos grans temes 
que el guiaran tota la vida: el folklore 
de Catalunya i la història de Barcelona. 
Autor de més de sis-cents textos, des-
envolupa una gran activitat al voltant de 
les cançons, les danses, les rondalles, 
les festes, els costums, els jocs, les arts 
escèniques, etc. És impulsor de nom-

broses iniciatives culturals i ciutadanes, 
col·labora en nombroses entitats cultu-
rals, funda orfeons i esbarts dansaires, 
explica rondalles i imparteix conferèn-
cies per tot Catalunya. Un dels seus pro-
jectes més estimats és la revista infan-
til En Patufet, que idea, dirigeix i edita 
durant l’any 1904. Capmany va morir a 
Barcelona el 9 d’octubre de 1954.
L’exposició s’estructura en deu mòduls 
temàtics amb imatges, textos i objectes. 
La mostra es completa amb la projecció 
d’un audiovisual en forma d’auca que 
recorda la vida de Capmany en diver-
ses facetes d’un llibre-catàleg de títol 
homònim a cura de Montserrat Garrich, 
comissària de l’Any Aureli Capmany i de 
l’exposició.

La mostra es podrà visitar fins al 7 de gener de 2020

Del 25/10 al 31/10/2019

El passat dimecres 23 d’octubre de 2019 a les 
16:00h es va inaugurar, al vestíbul del Màgic 
Badalona, l’exposició temporal de les maque-
tes del projecte Menuda Badalona!
Fins a finals de novembre, els visitants del 
Màgic Badalona podran veure 10 maquetes 
de llocs emblemàtics de Badalona realitzades 
pels instituts de la ciutat, tot utilitzant la im-
pressió 3D i altres tecnologies de fabricació 
digital. L’acte de presentació ha comptat amb la 
presència tant del director del BDNLab, crea-
dor del projecte, com d’alumnes i professorat 
d’alguns dels centres participants que han 
donat a conèixer l’experiència. El projecte Me-
nuda Badalona! està engegant la seva segona 
edició (2019/2020), gràcies al suport de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) i d’altres 
patrocinadors privats.

La Badalona 
en miniatura 
al  CC Màgic

VIP. Un petit escenari permetrà, a més, 
oferir concerts i espectacles musicals 
al públic que assisteixi.
Personalitats polítiques, com l’alcalde 
Pastor, i regidors, empresaris, cossos 
policials i persones conegudes del 
món de l’esport com Juan Antonio 
Morales, actual president del Club 
Joventut de Badalona, van gaudir ahir 
d’aquesta recepció amb càtering que 
va començar a les 21h. A les 22.30h 
també es va permetre l’entrada a amics 
i familiars.
Una posada a punt que va deixar veu-
re el treball dedicat en la remodelació 
d’aquest espai i l’engegada de motors 
per aquest divendres, on es comptarà 
amb la presència i l’actuació del bada-
loní David Ros.
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LA PRÈVIA 6a Jornada de la Lliga Endesa.  Gran Canaria Arena, dissabte 26 d’octubre a les 18h

Territori vedat durant una dècada

KLEMEN PREPELIC

NIKOS ZISIS

LÓPEZ-AROSTEGUI

ALEN OMIC CONOR MORGAN

JOVENTUT BADALONA
Entrenador: Carles Duran

Birgander no acaba de fer net dels problemes al genoll. / David Grau - CJB

De Rússia a les Canàries. La Penya tancarà 
una setmana d’aeroports i maletes a Las 
Palmas, on s’enfrontarà a l’Herbalife. Par-
tit complicat en un territori que els darrers 
anys ha estat vedat per als verd-i-negres. 
El Joventut no guanya a la pista del conjunt 
canari des de fa just 10 anys. Va ser l’11 
d’octubre del 2009, quan els badalonins 
es van imposar per 67-69. Des d’alesho-

res, nou derrotes consecutives. L’Herbalife 
Gran Canària, ara dirigit pel grec Fotis Kat-
sikaris, s’ha reforçat amb set cares noves, 
moltes d’elles contrastades a l’ACB, com 
l’aler del Saragossa Stan Okoye, el pivot 
Ioannis Bourousis, l’exverd-i-negre John 
Shurna, el base Omar Cook (exEstudian-
tes) o l’aler-pivot Beqa Burjanadze (ex-
GBC). Atenció, també, als nord-americans 

HERBALIFE G. CANARIA
Entrenador Fotis Katsikaris

STAN OKOYE

OMAR COOK

D. HARPER

JOHN  SHURNA IOANNIS BOUROUSIS

Demonte Harper (15 punts per partit amb 
un 41% en triples) i el pivot Matt Costello 
(13,2 punts i 7 rebots), dos reforços més 
que estan brillant en aquest inici de curs, 
on els canaris sumen dues victòries i tres 
derrotes. 

Birgander, operat un altre cop
El pivot suec, per segona vegada en quinze 

dies, ha hagut de passar per la sala d’ope-
racions i seguirà sent baixa. Un nou en-
trebanc en la recuperació del jove jugador 
verd-i-negre, que no acaba de fer net dels 
seus problemes al genoll i deixa orfe el joc 
interior, amb Alen Omic com a únic cinc. 
D’entrada es parla de dues setmanes més 
de baixa, però Carles Duran espera amb 
candeletes que arribi un reforç. 

Pressey (16), Vicedo (-), Scrubb (8), Kadji (19), Ar-
teaga (18) -cinc inicial-, Dangubic (4), Palacios (-), 
Sola (-), Dukan (8) i Arroyo (3). 

Una Penya de dues cares va poder sumar 
per fi la primera victòria a la Lliga Endesa, 
davant del Movistar Estudiantes (78-76). 
Un triomf amb angúnies d’un equip que 
segueix jugant a batzegades, alternant 
bons moments amb d’altres de desespe-
rants, on perd el fil inexplicablement, però 
que ha de servir per allunyar neguits de 
cara als següents compromisos.
Prepelic, amb 24 punts, va tornar a ser el 
màxim encistellador verd-i-negre, però 
la figura clau va ser Conor Morgan, amb 
22 punts, 18 d’ells en el segon temps. El 
canadenc va ser fonamental en la reacció 
verd-i-negra després del descans, junta-
ment amb Zisis (25 de valoració amb 11 
assistències), tot i que el grec, en el darrer 

78

JOVENTUT 

Prepelic (24), Ventura (3), Omic (11), Harangody (5), 

Dimitrijevic (5) -cinc inicial-, Busquets (-), Parra (-), 

López-Arostegui (-), Morgan (22), Kanter (-), Zisis (8) 

i Zagars (-). 

76

MOVISTAR  

Reaccionen a temps per estrenar-se a la lliga

sospir, va anotar sense voler un tir lliure 
que va donar 3 dècimes a l’Estudiantes per 
poder forçar la pròrroga, Per sort, els ma-
drilenys, que van tenir la baixa de Brizuela, 
no els van aprofitar i la Penya va poder 
respirar tranquil·la en un final agònic que 
s’hauria d’haver estalviat, ja que tenia una 
renda de 10 punts (74-64) que semblava 
definitiva. 
Malgrat tot, els badalonins van deixar un 
primer temps preocupant, amb Omic xiulat 
i Prepelic (15 punts) molt sol en atac (34-
43 al descans). Per sort, els de Carles Du-
ran es van despertar a temps en la represa, 
on van estar més sòlids al darrere i van 
trobar més referències ofensives a banda 
de l’escorta eslovè.

Propera jornada

 Herbalife GC - Joventut

 UCAM Múrcia  -  Monbus Obra

 San Pablo Burgos -  València Basket

 Unicaja -  Movistar Estu

  Real Madrid  -  BAXI Manresa

 RETAbet Bilbao -  Montakit Fuenla

 Coosur R. Betis  - Mba Andorra  

 Casademont S.  - Barça

 Iberostar Tenerife  - Kirolbet Baskonia

Mba Andorra - S. Pablo Burgos                87-74
Casademont S. - RETAbet Bilbao 84-61
Monbus Obra - Real Madrid 76-83
BAXI Manresa - Iberostar Tenerife 61-81
Joventut - Movistar Estudiantes  78-76   
Kirolbet Baskonia -  Coosur Betis 84-73
Montakit Fuenla - UCAM Múrcia          75-74
València Basket - Unicaja    63-79
Barça - Herbalife G. Canària  89-75

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

 1 Real Madrid 5 0
 2  Casademont S. 4 1
 3 San Pablo Burgos 4 1
 4  Barça 4 1
 5  Iberostar Tenerife 3 2
 6  Unicaja 3 2
 7  RETAbet Bilbao 3 2
   8     Morabanc Andorra 3 2
 9  Kirolbet Baskonia 2 3
10     València Basket 2 3
 11    Herbalife GC 2 3
 12    UCAM Múrcia 2 3
 13    Movistar Estu 2 3
14  Montakit Fuenla 2 3
 15    BAXI Manresa                 1            4
 16    Coosur Betis                 1            4
 17    Joventut           1          4
18  Monbus Obradoiro 1 4

Classificació
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SUPERMANAGER

1- Bassas, Dani Pérez, Senglin.
2- Jaime Fernández, Dani Diez,
    Bouteille, Barreiro.
3- Shengelia, Carlos Suárez,
    Dubjlevic, 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. 6 Jornada 5 
1º La Familia Isakovic (Sant Boi de Llobregat) 207,80
2º Batman 2 Batman76 (Catarroja) 191,60
3º Penyacrack4 manel14penya (Badalona) 186,40
......................................................................................................................
81º DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona) 133,40

Lliga (general)
1º Penyacrack4 manel14penya (Badalona) 856,80
2º La Familia Isakovic (Sant Boi de Llobregat) 833,20
3º Troublemakers smarti (Badalona) 818,80
......................................................................................................................
135º DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona) 470,00

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

La Penya està anant al límit
Després d’un mes i mig de competició 
ja es poden començar a extreure conclu-
sions per poder rectificar a temps. Aques-
ta plantilla de la Penya és justeta. Hi ha 
la meitat de l’equip que és de jugadors 
de la casa, gent jove, per tan inexperta i 
que comet els lògics errors. I els jugadors 
que han de marcar diferències no ho estan 
fent. Zisis està lluny del què s’esperava 
d’ell, Omic fa números perquè juga 35 mi-

nuts, Kanter no té la qualitat per l’ACB que 
se li suposava i Prepelic és el millor però 
és poc intens al darrera. A més, Haran-
gody està desencertat i els menys veterans 
com López-Arostegui, Ventura i Neno han 
de fer un pas més. Dawson i Birgander 
han estat testimonials. El primer pas és 
reforçar l’equip. Una cosa que serà im-
mediata. Rectificar és de savis. Fer-ho a 
temps, intel·ligent. Doncs som-hi.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Del 25/10 al 31/10/2019

Imatge de l’última junta. / J.C.

El Consell d’Administració del Joventut 
SAE ha convocat Junta General Ordinària 
d’Accionistes, que tindrà lloc, en primera 
convocatòria, el dijous 14 de novembre a 
les 7 de la tarda a l’Olímpic. En cas que 
fos necessari, la segona convocatòria se-
ria l’endemà, dia 15, a la mateixa hora i 
lloc. Com és habitual, hi haurà un informe 
del president, Juanan Morales, i també 
s’hauran d’aprovar els comptes anuals de 
la societat. En l’ordre del dia també hi ha 
l’acceptació de la renúncia de Montserrat 
Escobar com a membre del Consell d’Ad-
ministració verd-i-negre. 

El 14 de 
novembre, 
Junta General 
d’Accionistes

Alen Omic, el millor a Kazan. / Foto: UNICS Kazan

McCollum (32), Alex Tyus (12), Mantzaris (9), Kos-
hcheev (-), Kolesnikov (5) -cinc inicial-, Sergeev 
(3), Klimenko (6), Jamar Smith (5), Palsson (2) i 
Kaimakoglou (12). 

Segona derrota a l’Eurocup del Joventut, que 
no va tenir opció a la pista d’un dels favo-
rits del torneig, l’UNICS Kazan rus (86-74). 
Un desastrós segon quart va marcar com-
pletament el desenllaç del partit, amb una 
Penya sense esma que es va oblidar  com-
pletament de defensar. La condescendència 
al darrera, però, no va ser l’únic pecat dels 
verd-i-negres. Les pilotes perdudes (9 al 
primer temps), amb un Zisis molt gris, i els 
baixos percentatges d’encert, sobretot des 
de fora (6/26 triples), també van donar ales 

74
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Joel Parra (-), Morgan (5), Prepelic (22), Zisis (-), Omic 
(20) -cinc inicial-, Dimitrijevic (10), López-Arostegui 
(8), Ventura (2), Zagars (3) i Harangody (4). 

86

UNICS KAZAN

Naufragi letal en el segon quart

al conjunt rus, que va poder jugar massa 
còmode sota el lideratge d’un Errick McCo-
llum absolutament imparable (32 punts i 41 
de valoració). Un parcial de 15-2 va acabar 
amb l’equilibri del primer quart (26-21), on la 
feblesa defensiva ja era evident però l’equip 
havia sabut sobreviure, però els 16 punts de 
diferència al descans (49-33) ja van ser una 
llosa insalvable per als verd-i-negres.
A la Penya Prepelic va estar en els seus 
números (22 punts), però una vegada més 
va deixar males sensacions al darrera i tam-

poc va tenir punteria en els triples (2/9). El 
bon partit d’Omic, el millor verd-i-negre (20 
punts,13 rebots i 35 de valoració), tampoc 
va ser suficient per evitar la desfeta. Segura-
ment el més destacable va ser la reacció final 
de l’equip, que quan es va veure 20 punts a 
sota a l’inici del darrer quart (74-54) no es va 
deixar anar, amb protagonisme dels més jo-
ves. Els badalonins es van acostar a 10 punts 
(76-66), però l’UNICS Kazan, amb molt més 
ofici i recursos ofensius que la Penya, no es 
va deixar sorprendre.
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BADALONA  - OLOT

Badalona:  Álex Sánchez; Toledo (Pelón, 56’), 
Robusté, Moyano, Valentín; Marc Carbó, Adri 
Díaz, Toni Jou (Abel Suárez, 77’); Robert Simón, 
Cris Montes (Hugo Esteban, 69’); Chema Mo-
reno.

Olot: Pol Ballesté; Blázquez, Alan Baró, Arnau 
Comas, Chavarria; Jordi Masó, Héctor Simón; 
Eloi Amagat (Vivi, 85’), Kilian Grant, Salinas 
(Soler, 60’); Natalio (Xumetra, 79’).

Àrbitre: Marcos Latrorre Gracia (aragonès). TG: 
Adri Díaz, Eloi Amagat, Robert Simón, Chema 
Moreno, Kilian Grant i Arnau Comas.

Públic: 733 espectadors a l’Estadi.

LA PRÈVIA 10a Jornada. Ciutat esportiva Dani Jarque Diumenge, 27 d’octubre. 12 hores

Buscant tres punts a l’altre costat del Besòs

FC BADALONAESPANYOL B

POSICIÓ 10è
4 Partits a casa G 2  E 2  P 0

Gols a casa Marcats 6 Rebuts 3
Entrenador José Aurelio Gay.

POSICIÓ 20è
4 Partits a fora G 0  E 1  P 3

Gols a fora Marcats 2  Rebuts 7
Entrenador Manolo González.

Foto: Eloy Molina.

Foto: Eloy Molina.

La ciutat esportiva Dani Jarque serà esce-
nari, aquest diumenge al migdia, del desè 
partit del Badalona a la lliga. Molt a prop 
de casa, a l’altre costat del Besòs, i davant 
l’Espanyol B, els escapulats buscaran, una 
setmana més, la primera victòria de la 
temporada, imprescindible per abandonar 
la cua de la classificació. Els dos primers 
partits de Manolo González a la banqueta 
han servit, sobretot, per endreçar l’equip en 
defensa i han donat dos punts, un més que 
en els set en què Juanma Pons va ser l’en-

trenador. Però no n’hi ha prou. Diumenge 
passat, contra l’Olot a l’Estadi, el triomf es 
va tornar a resistir, per bé que la porteria es-
capulada va quedar, per primer cop, a zero.
El cas és que davant del filial blanc-i-blau 
l’objectiu, com en les últimes jornades, no 
pot ser cap altre que guanyar. Serà el primer 
de dos partits seguits lluny de l’Estadi -l’al-
tre es jugarà la setmana que ve a la Nova 
Creu Alta de Sabadell- dels quals el Badalo-
na no pot tornar amb les mans buides si no 
es vol veure despenjat de la salvació quan 

no s’haurà disputat ni una tercera part del 
campionat.
L’Espanyol B es troba en la meitat de la 
classificació, amb 11 punts. Com a local, 
ha sumat dues victòries i dos empats. En la 
primera jornada, l’Andorra va encaixar a la 
Dani Jarque l’única derrota que porta (2-0) 
i, fa un parell de setmanes, també va caure 
allà La Nucía (2-1). El Cornellà (2-2) i el 
Castelló (1-1) es van endur un punt. Xiularà 
el partit l’àrbitre de La Rioja Borja Martíez 
Garcia.

Amb Manolo González 
a la banqueta l’equip es 
veu més endreçat, sobre 
tot en defensa, però la 
urgència per aconseguir 
la primera victòria del 
curs es manté

La recepta de 
Manolo González
El Badalona continua a l’UVI però, amb Ma-
nolo González a la banqueta, ha sumat dos 
punts en dos partits, un més que en els set 
anteriors, i ja ha deixat la porteria a zero. El 
camí fa molta pujada, però el tècnic de Fol-
goso do Courel, tot i ser el primer que avisa 
que no serà fàcil, té un pla. “Gràcies al que 
vaig viure la temporada passada, a l’Ebro, 
sóc millor entrenador. Vam guanyar el pri-
mer partit en la jornada 9, a Peralada. Fèiem 
les coses bé i no arribàven els resultats, el 
que és pitjor que si perds perquè jugues 
malament. Per això vam decidir començar 
de zero i reestructurar l’equip, mirant de 
no cometre errades que ens penalitzessin. 
Així va ser com vam encadenar victòries i 
vam sortir de baix. Crec que, a poc a poc, 
si tenim el cap a lloc i paciència, ens en 
sortirem”, deia diumenge passat, després 
d’empatar a l’Estadi contra l’Olot. “Els ju-
gadors ho posen tot i m’ajuden molt. Avui 
han treballat de valent, han defensat molt bé 
i han aconseguit que un equip com l’Olot 
disposés de molt poques oportunitats”, 

comentava també. El tècnic reconeix, per 
altra banda, que encara hi ha desajustos en 
l’equip, pel poc temps que fa que la plantilla 
escapulada treballa a les seves ordres:“Ens 
falta una mica de confiança que faci millorar 
el joc col·lectiu”.

Classificació

  Equip PTS GF GC

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

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

Propera JornadaResultats Jornada 9

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

Núm. 675
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Primera derrota 
de la temporada a l’Estadi (2-3)
El Seagull frega l’èpica contra l’Athletic però acaba patint la desfeta

El fortí ha deixat de ser un fortí. El Seagull 
va patir a l’Estadi la primera derrota de la 
temporada davant l’Athletic Club de Bilbao 
B (2-3) alhora que va tenir a tocar la tercera 
victòria seguida que hagués alçat les ‘ga-
vines’ fins a la quarta posició de la taula al 
grup nord de la lliga Reto Iberdrola.
La desfeta, però, va arribar contra un dels 
rivals més forts de la Lliga. Un filial que 
arribava en plena forma a la jornada 6, ins-
tal·lat a la zona alta de la taula des de l’inici 
del curs i amb una única derrota en les pri-
meres cinc jornades de Lliga.
El matx a Badalona va arrencar amb les ‘lleo-
nes’ molt actives a nivell ofensiu, avançant-
se al marcador abans d’arribar al primer 
quart d’hora de partit amb gol de Paula 
Arana. 10 minuts més tard, i novament la 
mateixa davantera basca, va augmentar la 
diferència al marcador, deixant molt toca el 
Seagull abans d’arribar a la primera mitja 
hora de partit. Afortunadament, el marcador 
no va ser encara més crític abans de con-
cloure el primer temps.

A la represa, l’equip d’Ana Junyent li va 
tornar el cop i va distàncies en un obrir i 
tancar d’ull. Primer Irina va fer l’1 a 2 en un 
refús a l’interior de l’àrea i 3 minuts més tard 
va ser Carla Cotado qui va igualar el matx 
amb un dels gols de la jornada. La jugado-
ra blava va transformar una diana de falta 
directa des pràcticament el mig del camp. 
L’Estadi va embogir i la remuntada estava a 
l’abast, encara amb 20 minuts de partit per 
disputar-se.
El Seagull va anar de menys a més i només 
necessitava un gol més per continuar im-
batut a casa, però no es va poder acabar de 
capgirar el marcador. Al minut 78, Clara Pi-
nedo va retornar l’avantatge al seu equip i el 
Seagull no va poder tornar a igualar el matx.
Amb aquesta primera desfeta a l’Estadi, les 
badalonines es mantenen a la zona mitjana 
de la classificació amb 9 punts. Diumenge 
viatjaran a Mareo per enfrontar-se a l’Spor-
ting de Gijón, penúltim classificat amb un 
balanç de cinc derrotes i només una vic-
tòria.

Foto: Flash BDN

Del 25/10 al 31/10/2019
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Aviam qui la fa més grossa: 
la Llefià ja és segona i el Lloreda en suma 21 de 21
Young Talent B i Pomar, líders del seus grups a Quarta Catalana

Un, dos, tres, quatre i fins a set triomfs se-
guits encadena el CF Lloreda de Benja Por-
tillo. I que no s’aturi aquesta extraterrestre 
ratxa de victòries que mantenen, una jornada 
més, els vermells al capdavant del grup 4 de 
Tercera Catalana. 

El Pastrana barceloní - filial de l’Horta - va ser 
la darrera víctima dels badalonins, en un matx 
que es va decidir al darrer minut amb gol de 
Raúl Moreno, fent embogir el Municipal de 
Lloreda. Tot i sumar 21 punts de 21 possi-
bles, la distància del Lloreda amb els seus 
perseguidors és mínima. El segon classificat 
és el Santvicentí, amb 19, i tercer és el Young 
Talent, amb 18. Per tant, cal seguir pencant de 
valent perquè la ratxa s’allargui i el lideratge 
es mantingui.

Pel que fa a l’ITFA de Ricardo Parra, els de 
Sant Roc van superar el Júnior amb gols de 
Marc i David (2-1). El Pere Gol va patir la ter-
cera desfeta seguida al camp del Premià de 
Dalt en un partit farcit de gols (6-4). Foto: M.E.

Recuperant l’orde de crònica habitual per ca-
tegories, la Unificació Llefià de Jordi Souto 
va sumar la seva primera victòria de la tem-
porada a casa, al grup 2 de Segona Catalana. 
Després de tres intents fallits, la quarta opor-
tunitat va ser la bona. Els blanc-i-vermells 
van superar el Masnou per 3 gols a 2. I amb 
èpica inclosa. La Llefià va haver de remuntar 
un 0-2 en contra amb gols de Demba, Naya i 
Casulleras. 

En 29 minuts, els badalonins van capgirar el 
marcador i van fer embogir el seu Municipal. 
Amb aquesta victòria, la Llefià ja en suma 4 
triomfs i encara no coneix la derrota. Diumen-
ge a les 12h, desplaçament molt complicat a 
Sant Adrià per jugar contra la UDA Gramenet. 

Finalment a Quarta Catalana, encara es con-
tagia l’alegria amb els lideratges de Young 
Talent B i Pomar. Els primers van superar el 
Pere Gol B a La Salut al derbi de filials (1-4) i 
els segons van vèncer el Barcino a domicili i 
defensen la primera posició del grup 16.

Núm. 675
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La rapidesa en què s’aixeca el Fruit Secs 
Corbera Badalonès després de patir una 
desfeta fa pensar que aquesta tempora-
da serà ben positiva pel conjunt de Xavi 
Riera. Aquesta vegada, els ‘dimonis’ es 
van refer de l’ajustada derrota a Mataró 
amb una gran victòria contra el Roser a La 
Plana, la més voluminosa fins aleshores 
(89-78).

Una mitjana de quasi 23 punts per quart i 
un 30-18 al període inicial van deixar en-
treveure el potencial del conjunt de Xavi 
Riera, on van destacar dos noms propis: 
Aleix Haro i Pedro Cuesta. El jove ‘dimoni’ 
debutant va protagonitzar 22 punts, el més 
encistellador del seu equip, seguit pel ve-
terà ala-pivot, amb 21 i 16 rebots (30 de 
valoració). 
Amb aquesta victòria, el Badalonès suma 

el tercer triomf de la temporada i es manté 
a la part còmode de la classificació.

Per la seva part, el Maristes Ademar va 
caure a la pista de l’Igualada per 3 punts 
(74-71) en un matx molt igualat durant tot 
el seu desenvolupament. L’equip de Lluís 
García va arrossegar una diferència negati-
va de 8 punts al primer quart (20-12) i ja no 
van poder capgirar el marcador a favor seu. 
Malgrat la desfeta, es mantenen a la part mi-
tjana-alta del grup C-A de lliga EBA. Aquest 
cap de setmana, el Badalonès jugarà a la 
pista del Valls (dissbate, 18 hores) i l’Ade-
mar ho farà a La Plana contra el Morabanc 
Andorra B (diumenge, 18:15 hores). 

El Círcol suma la primera
A Copa Catalunya, el Cotonifici Círcol Ca-
tòlic va iniciar la setmana d’entrenaments 

Foto: M.E

Foto: Flash BDN

Els ‘dimonis’ tornen a agafar embranzida; 
treballada primera victòria del Círcol a La Plana
La Cultural suma la tercera i ja és quarta a la taula

amb els ànims reforçats després de sumar 
la primera victòria del curs, a La Plana, i 
contra un CEB Girona (68-66) molt llui-
tador. Un parcial badaloní de 9-0 al darrer 
quart va capgirar el marcador, defensat 
amb dents i ungles fins al darrer segon. 

Per la seva part, el CB Coalci Sant Josep 
també va viure un matx igualat a Horta 
(71-64) tot i que amb un desenllaç negatiu 
per als nostres.

La Cultural en canvi segueix fent història 
en el seu debut a Primera Catalana. Els de 
Jaume Gabaldà van superar el Palamós 
a casa (68-66) i són quarts a la taula. La 
Minguella va ensopegar a casa contra el 
líder, el Claret (57-73). 
Finalment, a Segona Catalana, la Min-

guella B va perdre a Casagemes versus El 
Masnou B (61-68) i el Círcol B va superar 
el Caldes a La Plana (63-61).

El Natzaret trenca la dinàmica
Mateix equilibri de victòries - derrotes tro-
bem a Primera femení, on el Sant Andreu 
Natzaret de Toni Madrid va recuperar la 
dinàmica positiva a Lliça d’Amunt en un 
matx molt anotador per part badalonina 
(59-67). D’altra banda, el Safa Claror - un 
dels equips encara invictes de la catego-
ria - va provocar la primera derrota del 
Joventut Femení en un matx molt igualat 
(52-47). 
Ja a Segona, victòries per partida doble. 
De la Llefià a Argentona (54-61) i de la 
Minguella a Mollet (44-56). Ambdós 
equips s’alcen a la part alta de la taula.

Del 25/10 al 31/10/2019
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Dracs i Místercafé.es, associen la seva 
imatge després de l’acord aconseguit per 
totes dues parts, després de la reunió que 
van mantenir José Luís Soler, president 

Badalona Dracs i 
Míster Café signen un 
acord de col·laboració

Els equips de categoria nacional del Club Te-
nis Taula Badalona van aconseguir la victòria 
en els seus respectius partits. El Sosmàtic 
ho va fer a Calella (2-4), deixant enrere la 
desfeta de la primera jornada de lliga. Na-
varro (2), Clotet i Lloret van sumar els punts 
d’aquest segon triomf.
Tant Titus com Charlotte”‘s van sumar com a 

Ple de victòries dels equips 
masculins del CTT Badalona 
en categoria nacional

locals. Els primers ho van fer de forma clara 
davant del Ripollet (5-1). Pelachs i Redondo 
van ser claus en aquest enfrontament. Més 
ajustat va ser el partit del Charlotte’s contra 
el Reus (4-3). Miranda i Carrion van ser els 
homes clau d’aquest enfrontament. L’equip 
de Tercera, el Forn Bertran també va guanyar 
el seu partit a la pista del Barcino.

Cara i creu per les noies
L’equip femení del Can Mario’s va debutar 
amb victòria en el partit jugat el passat dis-
sabte contra el Bàscara, amb Mariona Bachs 
sumant el punt definitiu. Les noies no van 
córrer la mateixa sort en els dos partits dis-
putats en la jornada de diumenge, els quals 
finalitzaven amb derrota malgrat el ple de 
punts aconseguits per la jugadora Lis Pardo.

Pau Lloret aconsegueix dues 
medalles a l’Open de Macedònia

Gran setmana pel jugador del 
Club Tennis Taula Badalona Pau 
Lloret, que ha tornat de l’Open 
Internacional de Macedònia 
amb dues medalles, ambdues de 
bronze, en les proves d’equips i 
dobles de la categoria cadet. El 
jugador format a la pedrera ba-
dalonina, que ha format part de 
la selecció espanyola a Mace-
dònia juntament amb el jugador 
d’Esparreguera Èric Cintas, es va 
reivindicar a nivell internacional 
amb un excel·lent torneig.
Començant per la prova 

semifinals, final del camí en tro-
bar-se amb un combinat de dos 
fantàstics jugadors contra qui 
van perdre 1-3, podent endur-se 
només els dobles. Medalla de 
bronze, per tant, per equips, su-
perant a dues seleccions teòri-
cament superiors, amb un paper 
clau del jugador de Badalona.
En la prova individual no es 
va poder arribar igual de lluny, 
caient en uns meritoris vuitens 
de final, contra l’italià Daniele 
Spagnolo, però en la prova de 
dobles, formant parella amb Èric 
Cintas, van tornar a trobar una 
medalla, passant per sobre dels 
rivals fins a semifinals, tot i que 
a quarts el rival era el tercer cap 
de sèrie. A semifinals van caure 
de forma ajustada per 1-3 davant 
dels posteriors guanyadors, els 
romanesos Szilagyi i Istrate, que 
només van cedir un set contra la 
parella espanyola.
Lloret també va tenir l’oportu-
nitat de participar en la prova 
individual júnior, per sumar més 
experiència i rodatge internacio-
nal, on va plantar cara al búlgar 
Bekir com a resultat més desta-
cat.

d’equips, Lloret i Cintas van aca-
bar la fase de grups amb dues 
victòries senzilles contra Ma-
cedònia i Kosovo i una soferta 
victòria contra la poderosa Itàlia, 
la cap de sèrie del grup, on ca-
dascun dels jugadors va aportar 
una victòria i van guanyar els 
dobles, per acabar amb un 3-2 a 
favor. A quarts de final els hi va 
tocar la potent Noruega, amb un 
dels millors jugadors presents 
a Macedònia, Martin Froseth, 
però Lloret el va batre amb certa 
facilitat per donar el passi a les 

de Badalona Dracs i Esmeralda Rincón, 
propietària i gerent de Mister Cafè fa uns 
dies. La col·laboració de Míster Cafè, situat 
al Carrer Independència 78 de Badalona, 
consistirà a facilitar un nombre determinat 
de “tiquets menjada” al mes per a jugadors 
del primer equip de conjunt negre i plata 
durant la present temporada 2019/2020. En 
contrapartida, el club badaloní publicitarà la 
marca Míster Cafè en les seves xarxes so-
cials i també en els seus partits, a través de 
Dracs TV i mitjançant un “bàner” publicitari 
que apareixerà en els temps morts i en el 
descans dels partits que es retransmetin. 
Sens dubte, una nova bona notícia per a 
Badalona Dracs en aquesta temporada que 
s’inicia oficialment aquest pròxim cap de 
setmana.

Del 25/10 al 31/10/2019

El triatleta badaloní Jordi Garcia, 
va finalitzar al 9è lloc en la darrera 
prova de la Copa d’Europa, dispu-
tada aquest passat cap de setmana 
a Funchal, ciutat situada a l’illa por-
tuguesa de Madeira. Amb aquest 
resultat, Garcia tanca l’any en el 
7è lloc del rànquing d’aquest any 
2019. 
El triatleta del Club Natació Bada-
lona explica el desenvolupament 
d’aquesta prova: “Vaig sortir sisè 
de l’aigua, la part ciclista era un 
recorregut de tres voltes amb molt 
de desnivell, en el qual vaig patir 
una mica. Durant la cursa em vaig 
sentir molt bé, hi havia sis atletes 
al capdavant, i jo vaig poder quedar 
tercer en un grup en què hi érem 23 
corredors”.

Balanç positiu d’aquesta tem-
porada
Jordi Garcia fa un balanç molt po-
sitiu d’aquest 2019 “el rànquing de 
la Copa d’Europa consisteix a su-
mar els cinc millors resultats de les 
proves disputades, a més del vuitè 
lloc aconseguit al Campionat d’Eu-
ropa de Kazan. Si afegim el sots-

Jordi Garcia, setè en el 
rànquing europeu de 
triatló del 2019

campionat d’Espanya i la segona 
posició a Barcelona, hem d’estar 
força contents amb els resultats 
obtinguts”.

Objectiu, participar en la 
Copa del Món
“Ara és moment de descansar, a 
partir del novembre tornarem als 
entrenaments”, assegura Gar-
cia, el qual ja posa la mirada en 
la pròxima temporada “al marge 
d’intentar millorar els resultats 
d’aquest any, el meu principal 
objectiu serà mirar de participar 
en alguna prova de la Copa del 
Món”.
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Mart per Casa VII, segueix provocant tensió. Necessitat 
d’atendre assumptes professionals importants, sobretot 
si tens negoci propi. Situacions transformadores amb 
el pare.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Poden donar-se circumstàncies adequades per treballar 
amb la parella i tenir un projecte comú. Sentiràs la ne-
cessitat de fer-te valer i mostrar els teus talents al món.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Qüestions patrimonials et poden donar una mica de 
feina. Evita que sigui més de l’adequada. Amb Mart al 
teu signe, segueixes lluitant com un guerrer pels teus 
objectius.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
L’aspecte de Venus i Saturn inclina a millorar les rela-
cions en general. Gir en positiu d’un assumpte econò-
mic. En els somnis pots trobar la clau a un tema que 
arrossegues.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Amb Venus en aspecte a Plutó, es posa l’escenari ade-
quat per tractar temes de profunditat amb la parella. Si 
tens un negoci, toca establir necessaris acords econò-
mics.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Pots posar-te exigent amb la mare o persones de l’en-
torn familiar i això podria portar-te problemes. Aprofita 
el trànsit del Sol per Casa IV per canviar patrons caducs.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
FELICITATS! El Sol entra al teu signe i arriba el perío-
de anual de renovació energètica. Venus en aspecte a 
Neptú, atorga la manera d’apropar-te a una persona que 
estimes.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Urà, en oposició al Sol, tibant les Cases IV i X, inclina 
al fet que les qüestions professionals entrin en conflicte 
amb les domèstiques. Potser cal deixar enrere velles 
pautes.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Potser hi ha una persona a la feina que et crida l’aten-
ció i voldràs apropar- t’hi per saber-ne més. I si tre-
balles a casa, voldràs fer més còmode el teu lloc de 
treball.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Pots quedar-te clavat en algunes idees, convertint-se tot 
plegat en una guerra dialèctica. Potser et convé reservar 
el que penses i passar pàgina per no perdre energia.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Sembla que algú ronda els teus pensaments. Tot i que 
estàs ocupat en plans materials, no pots evitar pensar 
en una persona que t’atrau molt. De moment, cal ser 
pacient.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Injecció d’inspiració per part de Mercuri i Venus a 
Escorpí. Ganes de somniar despert, fins i tot hi cap la 
possibilitat que t’enamoris, que et facin sentir una gran 
passió.
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