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Veïnat 
desallotjat 

per seguretat

Un mort i 3 
ferits greus 
en una baralla 
multitudinària 
al Gorg              8

Els tècnics han d’avaluar 
l’estat de l’estructura, ja 
que aquesta podria cedir 
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Desallotjat el veïnat 
d’un edifici de La Salut 
per esquerdes

Pompes Fúnebres crea un nou 
espai per deixar les cendres 
al centre de Badalona

Un total de 48 veïns i veïnes del barri de La 
Salut no poden tornar als seus domicilis a 
causa d’unes esquerdes existents a l’edifici 
on viuen. El passat dilluns, 28 d’octubre, 
els Bombers van procedir a desallotjar el 
veïnat, per motius de seguretat. L’edifici 
es tracta d’un bloc de pisos, 10 en total, 
situat al Passatge de la Torre. Els veïns i 
veïnes desallotjats van haver de passar la 
nit fora de casa i encara no poden tornar. 29 
d’aquests van dormir en un alberg. 

PFB Serveis Funeraris Badalona ha dis-
senyat un nou espai per a la inhumació de 
cendres al centre de Badalona. Es tracta de 
l’Espai Memorial del Sagrat Cor de Jesús, 
que s’ubicarà a la capella de la Parròquia 
de Sant Josep i acollirà 80 columbaris ci-
neraris. Actualment s’estan finalitzant els 
treballs de construcció de l’espai, que es 
preveu inaugurar el proper 8 de novembre. 
Segons PFB Serveis Funeraris de Badalo-
na, el nous columbaris donaran resposta 
a la tendència creixent de la incineració a 
nuclis com Badalona, que segons dades de 
PFB del darrer any se situa al 54,9 %. “Fa 
anys que la demanda de cremació ha supe-

Serveis socials es va fer càrrec de les fa-
mílies afectades i també es va habilitar un 
punt d’informació a la Oficina Municipal 
de Districte de La Salut. Els tècnics mu-
nicipals han avaluat aquests dies l’estat 
d’aquest edifici i també vam poder veure 
les actuacions dels Bombers que, el mateix 
dia, es trobaven analitzant també l’estat dels 
ciments i les parets. Per altra banda, hi ha 
3 finques més desallotjades, perquè l’edifici 
podria cedir.

rat la inhumació a la ciutat, per això creiem 
que cal donar resposta a aquesta necessitat 
amb serveis com els nous columbaris que 
hem projectat al centre de Badalona, que se 
sumen a les diverses opcions per a cen-
dres que oferim des de fa més de 15 anys 
al Tanatori i als deu cementiris on prestem 
serveis”, apunta Ana Gassió, directora ge-
neral de PFB-Serveis Funeraris. En aquest 
sentit, el Tanatori de Badalona va ser pioner 
a acollir en el mateix recinte columbaris 
cineraris i, des de 2013, un innovador es-
pai enmig de la natura, el Camí del Repòs, 
que actualment acull prop de 150 urnes 
cineràries.

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

Activitats especials per Tots Sants
PFB – Serveis Funeraris facilitarà uns ho-
raris especials, així com transports i acti-
vitats especials, en el marc de Tots Sants, 
que es duran a terme als tanatoris i cemen-
tiris gestionats per l’empresa funerària als 
municipis de Badalona i Montgat, entre 
d’altres.
- El Tanatori de Badalona oferirà el 31 d’oc-
tubre i l’1 de novembre, de 17h a 20h, un 
concert de música ambiental.
- El nou Cementiri de Sant Pere i el vell de 

Els cementiris i tanatoris amplien horaris 
i preparen activitats especials

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 Badalona.
- 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 tin-
drà 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.
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En la darrera sessió plenària del dimarts 
29 d’octubre, la moció presentada per 
ERC-Avancem MES i JuntsxCat per reprovar 
l’alcalde Pastor per haver vulnerat la privaci-
tat de les dependències dels esmentats grups 
municipals va acaparar una bona part del 
debat.
El passat dilluns 14 d’octubre, Junts i ERC 
van penjar de les finestres dels seus despa-
txos llaços grocs i una pancarta a favor de 
l’amnistia als polítics empresonats. El grup 
municipal de Ciutadans denuncia aquest fet i 
és a partir d’aquí quan la Junta Electoral insta 
a l’alcalde a retirar aquests símbols o aquest 
podria ser acusat de desobediència. La 
Guàrdia Urbana va rebre l’ordre de retirar els 
elements, però, finalment, van ser una asses-
sora del govern i una tècnica de l’Ajuntament 
les que van procedir a la retirada dels llaços i 
la pancarta, entrant als despatxos dels grups 
municipals sense permís.
Àlex Montornés, d’ERC, començava explicant 
la moció larint que “l’objectiu és denunciar 
uns fets que, per nosaltres, són molt greus 
perquè els nostres despatxos estan tancats 
amb clau i tenim informació molt sensible”, 
deia el regidor. “Ningú va contactar amb no-
saltres per demanar-nos autorització”. En la 

Albiol suma vots amb ERC, Junts i Guanyem 
i reproven a l’alcalde Pastor

mateixa línia continuava el regidor de Junts 
per Catalunya, David Torrents, que demanava 
explicacions sobre l’acta policial que es va 
aixecar aquell dia.
El grup municipal de Guanyem, per la seva 
part, deixava palesa la gravetat de la situa-
ció, “tot i que creiem que l’alcalde no és 
conscient. La Guàrdia Urbana va decidir no 
executar l’ordre per alguna cosa. Ens hem 
de plantejar canviar el pany de la porta dels 
despatxos?”.

El Partit Popular ha estat d’acord amb l’ar-
gument que no havia de ser cap membre del 
govern qui retirés els símbols de la façana del 
consistori i han acusat al PSC de “creure que 
això és el seu chiringuito“.

“Crec en les decisions d’aquest govern 
i el que vam fer, ho vam fer bé”
 Lluny d’entonar el mea culpa per haver acatat 
l’ordre de la Junta Electoral, l’alcalde Pastor 
ha repassat tots els fets ocorreguts des del 

dia 14 d’octubre fins la retirada dels llaços 
i la pancarta i ha justificat l’acció dient que 
“tothom ha de sentir-se representat a l’Ajun-
tament de Badalona, però és molt fàcil deso-
beir a la Junta si castiguen a un altre. Vosal-
tres ja sabieu 2 dies abans que s’havien de 
retirar aquests símbols”. A més, feia referèn-
cia a l’episodi viscut el dia 14 sobre la guerra 
de banderes que es va produir a l’Ajuntament 
i ha calificat això com a “irresponsable”.
Aïda Llauradó ha estat, sembla ser, la única 
aliada de l’alcalde: “Els despatxos són espais 
públics i evidentment que es garanteix una 
privacitat, però això es va fer per garantir l’or-
dre de la Junta Electoral. No s’ha de donar 
més voltes al tema”.
Finalment Albiol ha decidit sumar vots amb 
ERC, Junts i Guanyem portant així a l’aprova-
ció la moció de reprovació que, en un primer 
moment, va fer el grup municipal de Ciuta-
dans. La reacció per part d’aquests no s’ha 
deixat esperar i han comunicat per les seves 
xarxes socials: “El Partit Popular d’Albiol 
alineant-se amb els partits separatistes per 
condemnar la nostra denúncia per presència 
de símbols independentistes a la façana de 
l’Ajuntament. Que no creu en la neutralitat i 
imparcialitat de les institucions?”.
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ERC dictarà 
la seva 
sentència 
a Madrid
El proper dijous, 7 de novembre, tindrà 
lloc una trobada amb Jenn Díaz, diputa-
da d’ERC i Jose Rodríguez, diputat tam-
bé del partit, a C.C.Dalt de la Vila de Ba-
dalona, al Carrer del Germà Bernabé,1. 
La reunió començarà a les 18h i té com 
a temàtica “Dictem la nostra sentència a 
Madrid” amb l’objectiu de continuar ma-
nifestant la seva disconformitat amb la 
sentència del Tribunal Suprem dictada el 
passat 14 d’octubre.

La nit de dimecres a dijous passat, membres 
dels CDR a Badalona han “anat a fer la nostra 
Castanyada al Sr.Pastor”, tal i com ells matei-
xos han anunciat a les seves xarxes socials i 
a “recordar-li que ell és part complice de que 
el seu partit venut faci servir la repressió com 
a arma política”.
La manera de fer-ho ha estat una sèrie de pin-
tades a la seu del PSC a Badalona, imatges 
que també s’han encarregat de difondre els 
CDR al seu compte de Twitter.
L’alcalde Pastor, per la seva part, no s’ha 
mostrat angoixat i ha donat a conèixer també 
per les seves xarxes socials la seva postura, 
“que no conseguirán amedrentarnos. Cada 
insulto o amenaza es un motivo más para 
seguir trabajando por Badalona”, expressava 
l’alcalde al seu Twitter. “Los CDR nos señalan 
e insultan por querer vivir en una sociedad 
plural y diversa”, deia també Pastor.
Un acte vandàlic que es produeix només dos 
dies després de la sessió ordinària del Ple, 
on els partits d’ERC, Junts i Guanyem van 
sumar forces amb els populars d’Albiol i van 
reprovar l’alcalde per haver entrat als seus 
despatxos i haver tret els símbols indepen-
dentistes que penjaven de la façana de l’Ajun-
tament el dia 14 d’octubre.

Els CDR fan pintades 
a la seu del PSC a Badalona
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El ple aprova 
per unanimitat reprovar 
el fons d’inversió Lazora
El ple municipal del mes d’octubre ha aprovat 
per unanimitat de tots els grups municipals, 
reprovar el fons d’inversió immobiliari Lazo-
ra, que ha augmentat el preu del lloguer un 
80% a 100 famílies del carrer Indústria. Men-
tre es votava la moció a dins l’Ajuntament, 
a la plaça de la Vila més de 250 persones 
s’han concentrat per mostrar el seu rebuig a 
les pràctiques de Lazora. Amb aquesta mo-

ció, els veïns esperen que s’activin les nego-
ciacions entre el fons i els veïns afectats per 
les pujades de lloguer. La concentració ha 
comptat amb el suport de la Plataforma Sant 
Roc i el Sindicat de Llogateres de Badalona, 
així com de col·lectius com els diables, els 
bastoners o els castellers, que han aprofitat 
per reclamar al govern municipal que com-
pleixi el pagament de les subvencions.

Dolors Sabater formarà part 
de l’Assemblea de Càrrecs 
Electes de Puigdemont
La regidora de Guanyem Badalona En Comú, 
Dolors Sabater, ex alcaldessa també de Badalo-
na, ha estat triada per formar part de l’Assemblea 
de Càrrecs Electes, un parlament paral·lel dirigit 
per Carles Puigdemont desde Waterloo (Bèlgica) 
que tindrà a Sabater com a participant. Dimecres 
va tenir lloc la primera reunió per a constituir 
aquesta Assemblea i van estar convocats tots 

els càrrecs electes catalans compromesos amb 
l’autodeterminació, des de representants del Se-
nat o el Parlament fins a eurodiputats.
L’Assemblea busca, amb la implicació dels 
càrrecs electes, prendre decisions camí de la le-
galitat i el reconeixement internacional i articular 
una resposta a la sentència del Tribunal Suprem 
dictada ja fa dues setmanes.
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El passat diumenge, 27 d’octubre, per la 
nit, sobre les 22h, una trentena de per-
sones, d’entre 15 i 30 anys, van prota-

Un mort i 3 ferits greus 
en una baralla a la rambla del Gorg

gonitzar una multitudinària baralla a la 
rambla del barri del Gorg, a Badalona, 
que es va saldar amb un mort i 3 ferits 

molt greus, veïns de Barcelona.
Ràpidament van intervenir a la baralla 
8 dotacions de Guàrdia Urbana i altres 

8 de Mossos d’Esquadra, que van dete-
nir a 9 persones i van requisar diverses 
armes com matxets, una catana i una 
destral.
Fa uns moments, el conseller d’interior, 
Miquel Buch, ha fet unes declaracions a 
Rac1 assegurant que el motiu d’aquesta 
multitudinària baralla eren les drogues i 
tot es va tractar d’un ajust de comptes. 
També ha aclarit que els joves eren de 
nacionalitat pakistanesa.

Imatges d’alta sensibilitat
No van passar ni 24 hores dels fets, 
però per les xarxes socials ja van circu-
lar vídeos i imatges d’alguns dels joves 
ferits al metro, concretament a la parada 
de La Salut, de la L10. En elles, es pot 
veure als afectats plens de sang i amb 
ferides molt greus. L’alcalde Pastor es 
va mostrar “consternat” per aquestes 
imatges i ha denunciat que a Badalona 
es necessiten més Mossos d’Esquadra 
per prevenir casos com aquest.

L’aigua baixarà 
un 4,95% a 
Badalona i 
Montgat
La tarifa de l’aigua baixarà un 4,95% a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, inclosa Bada-
lona i Montgat,  a partir del 2020. El des-
cens, que formalment es va aprovar dimarts 
en el ple del Consell Metropolità, no entrarà 
en vigor fins l’1 de gener. Es calcula que 
quan s’apliqui sumarà un estalvi conjunt de 
16 milions d’euros i beneficiarà 2,8 milions 
d’usuaris de dins de l’àmbit dels 23 munici-
pis gestionats per Aigües de Barcelona. Els 
municipis beneficiats per la mesura i amb 
gestió de l’aigua per part de l’empresa con-
cessionària, Aigües de Barcelona, Empresa 
Metropolitana del Cicle Integral de l’Aigua 
(ABEMCIA) són Badalona i Montgat, i 20 
municipis més de l’àrea de Barcelona.
Les reduccions en la tarifa acumulades des 
de l’any 2015 sumen un 9%

La Generalitat i l’Ajuntament treballen en 
transformar la C-31 al seu pas per la ciutat
L’edifici de Capitania del port de Bada-
lona va acollir dimecres pel matí una 
trobada bilateral entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Badalo-
na en la que s’han exposat els primers 
apunts del Pla Director Urbanístic (PDU) 
per transformar l’autopista C-31 al seu 
pas per la ciutat. Els equips d’ambdues 
administracions, liderats pel conseller 
Damià Calvet i l’alcalde Álex Pastor, han 
donat compte de les diverses possibili-
tats que contempla el PDU i han assentat 
les bases per aprofundir tècnicament en 
el projecte que ha de servir per trencar 
la barrera física i social que l’autopista 
suposa per la ciutat de Badalona. 
Per tal d’avançar en aquest procés i por-
tar les diferents propostes a concrecions 
que puguin ser quantificades i tramita-
des, la Generalitat i l’Ajuntament s’han 
compromès a realitzar mensualment tro-
bades de caràcter tècnic i fer una reunió 
amb contingut polític cada trimestre. Tot 
i tractar-se d’un projecte amb un calen-
dari de llarga durada, es treballa amb la 
màxima ambició i la voluntat de dotar 
aquest PDU de solucions urbanístiques, 
ambientals i de mobilitat per tota la ciu-
tat.

Durant la trobada s’han tractat altres te-
mes relatius a Badalona com la trans-
formació del barri de Sant Crist, la 
recuperació del Torrent de Vallmajor o 
la situació de Marina Badalona. Sobre 
aquest tema, després de la dissolució 
del Consell Comarcal del Barcelonès, 

s’ha començat a treballar l’entrada de la 
Generalitat de manera consorciada amb 
l’Ajuntament de Badalona en la gestió 
del port. Aquest nou escenari permetria 
potenciar els aspectes nàutics i millorar 
l’encaix del recinte portuari amb la resta 
de la ciutat. 
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El Grup Quirónsalud començarà, 
d’aquí setmanes, la construcció 
d’un nou hospital privat a Bada-
lona en un terreny de 14.000 m2, 
ubicat a l’avinguda Navarra, entre 
els carrers de Ramón Rubial i de 

Quirónsalud tindrà un nou 
hospital privat al Centre

la Seu d’Urgell, molt a prop de 
l’avinguda del President Com-
panys, un dels carrers amb més 
afluència del municipi. L’edifici 
s’ubicarà en una zona en expansió 
a prop de l’N-II, molt ben comuni-

cada per carretera amb Barcelona 
i el Maresme.
El futur centre, que està previst 
que comenci a funcionar el 2021, 
comptarà amb 100 llits d’hospita-
lització i oferirà una àmplia cartera 
de serveis amb atenció a totes les 
especialitats i amb unitats multi-
disciplinàries per oferir una aten-
ció integral i altament resolutiva 
als pacients.
El nou hospital, que suposarà una 
inversió inicial de més de 35 mi-
lions d’euros i que donarà feina a 
unes 300 persones, treballarà en 
xarxa amb els altres hospitals del 
Grup a Barcelona, així com amb 
els centres mèdics Quirónsalud 
Dígest de Badalona.
Amb aquesta inversió, el Grup 
Quirónsalud reforça la seva oferta 
assistencial a la zona de Badalo-
na i el Maresme, per donar res-
posta a tots aquells pacients que 
actualment es desplacen als seus 
hospitals de Barcelona ja que no 
disposen d’una alternativa privada 
en aquesta zona.

El Departament de Salut, a través 
de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya (ASPCAT) impulsa no-
vament una campanya de vacuna-
ció antigripal estacional. Enguany 
la campanya, que porta el lema 
“Un hivern sense BRRR”, s’adreça 
especialment a les persones que 
tenen un alt risc de complicacions 
si pateixen la grip i també als 
col·lectius que poden transmetre 
la grip a persones en situació d’alt 
risc, com ara els professionals de 
la salut.
Concretament, aquesta vacunació 
s’adreça a, entre d’altres, persones 

de més de 60 anys, infants, perso-
nes amb malalties cròniques, do-
nes embarassades i professionals 
que realitzen serveis especials per 
a la ciutadania com policies, bom-
bers o personal d’emergències 
sanitàries.
A Badalona la vacunació es rea-
litzarà a tots els centres d’atenció 
primària (CAP), on ja tenen les 
vacunes disponibles.
Cal recordar que l’any passat la 
grip va causar a Catalunya 1.145 
casos greus hospitalitzats, dels 
quals el 69,3% eren persones no 
vacunades.

Badalona comença 
la campanya de 
vacunació contra la grip
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El curt ‘Skin’ guanya el premi a la millor 
pel·lícula de la 45a Edició de FILMETS

Skin, una producció nord-americana de 20 
minuts, ha guanyat el Premi a la millor pel·lí-
cula de la 45a edició de FILMETS Badalona 
Film Festival. Es tracta d’un curt basat en una 
història real escrit i dirigit per Guy Nattiv i 
que ja ha guanyat l’Oscar al millor curtme-
tratge aquest any.

La violència genera més violència
Skin explica una història de violència en què 
s’enfronten dos col·lectius: un de suprema-
cistes blancs i un d’afroamericans, tot i que 
la violència la inicien els neonazis. El mis-
satge que es desprèn de la pel·lícula és que 

badalonina Lídia Heredia i la música hi ha 
tingut un paper primordial de la mà de la 
cantant Mone i la Filmets Band.

Millor producció catalana
La pel·lícula Suc de síndria, un dels grans 
èxits de la temporada al cinema català
i espanyol, ha guanyat la Venus a la millor 
producció catalana. Dirigida per Irene Moray 
i interpretada per Elena Martín i Max Grosse, 
explica com la Bàrbara i en Pol se’n van uns 
dies de vacances. Allà, la Bàrbara acabarà 
superant el trauma sexual que la persegueix 
des de fa anys.

un cop la violència es desferma, aleshores ja 
no és controlable per part de ningú.
La 45a edició de FILMETS Badalona Film 
Festival s’ha desenvolupat del 18 al 27 d’oc-
tubre a Badalona, Barcelona i Sant Boi de 
Llobregat, ciutat que s’ha incorporat enguany 
a les seus ja històriques del festival.
Els guardons de FILMETS s’han lliurat 
aquesta nit de dissabte durant la Nit de les 
Venus, la gala de cloenda que s’ha desenvo-
lupat al Teatre Zorrilla de Badalona i que ha 
estat retransmesa per Televisió de Badalona i 
la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya. 
A més, ha estat presentada per la periodista 

Inici del 
cicle de 
conferències 
Anar a Mar
El proper 7 de novembre arrencarà el 
cicle de conferències “Anar a Mar” del 
període 2019-2020, a les 19h al Cen-
tre d’Activitats Nàutiques del Port de 
Badalona. L’objectiu és qüestionar-se 
d’on prové el peix del nostre plat o si la 
pesca tradicional és una activitat sos-
tenible.
Aquest cicle comptarà amb la presència 
de l’Anna Bozzano, biòloga marina per 
la Universitat de Barcelona i Doctora en 
Ciències del Mar, per la UPC. Científica 
experta que ara desenvolupada noves 
experiències amb la Confraria de Bar-
celona i amb la de Sitges. L’Anna  lidera 
el projecte El Peix al Plat que sorgeix 
des de les inquietuds dels seus mem-
bres, biòlegs marins i apassionats del 
mar, davant l’estat d’elevada explotació 
dels recursos marins i de la manera 
d’escollir el peix que mengem. 
L’accès serà lliure i l’aparcament gra-
tuït.
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Badalona estrenarà una 
Mulassa l’any que ve
L’any que ve, Badalona estrenarà nova bèstia 
de protocol, la Mulassa de la Ciutat. Ja fa un 
temps sorgeix la idea d’un grup de joves de 
Badalona de dotar a la ciutat amb una Mulas-
sa que sigui institucional i protocol·lària, és 
a dir, una bèstia que participarà en els actes 
més patrimonials de les Festes de Maig, com 
ara la Nit de Sant Anastasi o la Festivitat del 
Sant i durant la Festa Major en la cercavila de 
vigília i a l’Ofici Solemne. Amb la incorpora-
ció de la Mulassa es pretén continuar patri-
monialitzant la festa i potenciant el folklore. 
La Mulassa s’afegirà al ja actual bestiari de 
la Ciutat; l’Àliga, la figura més solemne i pro-
tocol·lària, i el Drac, l’element maligne per 

excel·lència. A diferència de les dues bèsties 
anteriors, la Mulassa serà esbojarrada. La 
construcció de la figura s’està fent al taller 
El Drac Petit per l’escultor d’imatgeria festiva 
Jordi Grau, a Terrassa. El vestit el faran mo-
distes badalonines i, tant la música com la 
coreografia també seran creades de manera 
íntegra per persones de la ciutat. La Mulas-
sa es pagarà a partir de subscripció popular, 
és a dir, a partir de les donacions que facin 
tant particulars com empreses o entitats. Ben 
aviat s’anunciarà a les xarxes socials com fer 
donatius i es donarà més informació respecte 
a la bèstia, com per exemple, el dia que es 
presentarà en societat. 

8a Fira de Gegants 
i Capgrossos de Badalona

Dissabte, 9 de novembre, al voltant d’una 
quarantena de gegants i capgrossos es 
trobaran a la Rambla, a l’alçada de Roca i 
Pi, per celebrar la vuitena Fira de Gegants i 
Capgrossos de Badalona.
A les 11 h l’acte d’inauguració donarà el 
tret de sortida de la Fira. Durant el matí hi 
haurà tallers de dibuix i de construcció de 
capgrossos, entre d’altres, per als nens i 
nenes. A les 12 h es realitzarà el taller “Des-
cobreix com és un gegant” en el qual els 
nens i nenes podran veure com es desmun-
ta un gegant i de quines parts està fet. Tot 
seguit, hi haurà un conta contes del conte 
de l’Anastasi i la Maria al Racó d´’en Gual. 
Després d’una pausa a l’hora de dinar, a les 
16.30 h es donarà inici a la cercavila, que 
recorrerà la Rambla, el carrer de la Mercè, el 
carrer Canonge Baranera, el carrer de Mar i 
la Rambla fins a Roca i Pi.
A les 17 h hi haurà un berenar popular i a les 
18 h es farà la mostra de balls de gegants 
i capgrossos en la qual tots els participants 
faran el seu ball propi. Tot plegat acabarà a 

les 19 h amb un gran final de festa.
A més, al llarg de tot el dia hi haurà para-
detes amb informació i marxandatge de les 
entitats i una exposició a l’aire lliure de les 
figures festives. Enguany hi participaran els 
gegants de la Ciutat Ferrer de Gualbes i Elio-
nor de Sant Climent, els gegants de la Colla 
de Geganters de Badalona Follet i Dimonieta, 
els capgrossos vells i els capgrossos nous 
de la Ciutat, els gegants i els capgrossos 
de l’escola Lola Anglada, els gegants de 
l’escola Jungfrau, els gegants dels Maristes 
Champagnat, la Faràndula de Badalona, els 
gegants de Ventós Mir, els gegants de Po-
mar, el Follet Petit, en Bullafer i en Tasi i na 
Mariona.

Neix al 2012
Aquesta festa va néixer l’any 2012 amb 
la intenció d’agrupar tots els capgrossos 
i gegants que hi ha a la ciutat. Aprofitant 
l’avinentesa, és una oportunitat única per 
comprovar la salut del món geganter bada-
loní i establir lligams entre les colles de les 

Del 01/11 al 07/11/2019
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LA PRÈVIA 7a Jornada Lliga ACB. Pavelló Olímpic, diumenge 3 de novembre a les 12.30h

Continuar amb la corba ascendent

KLEMEN PREPELIC

NIKOS ZISIS

LÓPEZ-AROSTEGUI

ALEN OMIC LUKE HARANGODY

JOVENTUT BADALONA
Entrenador: Carles Duran

Kanter va brillar contra el Cedevita Olimpija. / David Grau - CJB

La Penya rep el Monbus Obradoiro en 
dinàmica positiva de resultats però sota 
els efectes del cop baix que suposa la 
nova greu lesió de Dawson, que dimarts, 
en la seva reaparició, es va trencar el ten-
dó d’Aquil·les de la cama esquerra. Els 
de Carles Duran, que venen de guanyar 
quatre dels últims cinc partits, hauran 
de sobreposar-se a aquest nou revés per 
mantenir la millora en el joc que han ex-

hibit en els darrers compromisos. Guan-
yar el conjunt gallec seria fonamental per 
apuntalar aquesta recuperació, sobretot 
tenint en compte que els de Moncho Fer-
nández són un rival directe per sortir de la 
zona de perill. Els gallecs, com la Penya, 
sumen dues victòries en les sis primeres 
jornades, l’última fa només uns dies a la 
pista de l’UCAM Múrcia (90-95). L’Obra-
doiro compta enguany amb sis cares no-

MONBUS OBRADOIRO
Entrenador Moncho Fernández

ÁLVARO MUÑOZ

EARL CALLOWAY

FLETCHER MAGEE

MIKE DAUM DEJAN KRAVIC

ves, entre les quals destaquen l’escorta 
Fletcher Magee (15,7 punts per partit), 
màxim triplista de la NCAA, i el pivot 
Dejan Kravic (13 punts i 6 rebots de mi-
tjana). Entre les baixes, dos exverd-i-ne-
gres que ja no són a l’equip: Albert Sàbat 

i Llovet. 
En deu visites a Badalona, els gallecs 
només han sumat tres victòries, tot i que 
alguna de dolorosa com la de la tempo-
rada 2017/2018 (62-63), que va deixar la 
Penya al llindar del precipici. 

Okoye (9), Bourousis (5), Cook (2), Burjanadze (3), 
Harper (10) -cinc inicial-, Shurna (6), Paulí (5), Matt 
Costello (4), Radicevic (-) i Beirán (24). 

Feia 10 anys que el Joventut no guanyava 
a la pista de l’Herbalife Gran Canària. Una 
llarga sequera que el conjunt de Carles 
Duran va trencar amb un triomf de molt 
mèrit, el segon del curs a la Lliga Endesa i 
el primer a domicili (68-79). 
Neno Dimitrijevic, amb 15 punts, va lide-
rar el triomf, però tot l’equip va fer un partit 
molt seriós. Els badalonins, movent bé la 
pilota en atac i pencant en defensa, van 
fer un primer quart gairebé rodó que els 
va donar una renda de deu punts (14-24). 
Amb Omic fent mal a prop del cèrcol i amb 
encert en els triples, els de Carles Duran 
van marcar territori d’entrada. Malgrat tot, 

79

JOVENTUT 

López-Arostegui (9), Prepelic (12), Zisis (5), Omic 

(16), Harangody (9) -cinc inicial-, Parra (2), Morgan 

(5), Kanter (6), Ventura (-) i Dimitrijevic (15).  

68

HERBALIFE GRAN 
CANARIA

Dimitrijevic dirigeix la primera victòria a domicili

un parcial de 9-0 va despertar el conjunt 
canari (23-24), que va poder restablir 
l’equilibri (38-38 al descans).
El pas pels vestidors no va alterar el guió. 
La Penya no va perdre el fil i en molts mi-
nuts va anar per davant en el marcador, tot 
i que sense acabar de desempallegar-se 
dels de Fotis Katsikaris. El tercer quart va 
acabar amb només quatre punts de renda 
per als verd-i-negres (54-58), que neces-
sitaven acabar de donar el cop de gràcia al 
partit per no passar angúnies. I ho van fer 
de la mà d’un Dimitrijevic molt inspirat de 
cara a cistella, que amb 8 punts seguits va 
dinamitar definitivament el matx (59-70).

Propera jornada

 Morabanc Andorra - UCAM Múrcia

 BAXI Manresa  -  RETAbet Bilbao

 San Pablo Burgos -  Casademont S.

 Unicaja -  Coosur R. Betis

  Joventut  -  Monbus Obradoiro

 Movistar Estu -  Iberostar Tenerife

 Kirolbet Baskonia  - Real Madrid  

 Barça  - Montakit Fuenla

 València Basket  - Herbalife GC

Herbalife GC - Joventut                68-79
UCAM Múrcia - Monbus Obra 90-95
San Pablo Burgos - València 62-93
Unicaja - Movistar Estudiantes 62-67
Real Madrid - BAXI Manresa  94-74   
 RETAbet Bilbao-Montakit Fuenla 92-80
Coosur R. Betis - Mba Andorra          86-81
Casademont Saragossa - Barça    89-83
Iberostar Tenerife - Kirolbet B.  78-79

Resultats  darrera jornada
  Equip  G P

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

Classificació
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SUPERMANAGER

1- Campazzo, Henry, Senglin.
2- Diez, Bouteille, Barreiro,  
    Jaime Fernández.
3- Shengelia, Tavares, 
    Dubjlevic, Carlos Suárez
.

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. 7 Jornada 6 
1º Moncrief 2 moncrief (Badalona) 195,00
2º Batman 2 Batman76 (Catarroja) 192,00
3º Max Power Batman76 (Catarroja) 189,40
......................................................................................................................
66º DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona) 132,20

Lliga (general)
1º Penyacrack4 manel14penya (Badalona) 1.029,20
2º La Familia Isakovic (Sant Boi de Llobregat) 1.017,80
3º Troublemakers smarti (Badalona) 999,20
......................................................................................................................
132º DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona) 602,20

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

La Penya fitxarà dos jugadors
El Joventut ha apostat sempre per la gent 
del planter i ho continuarà fent. Però sem-
pre i quan la baixa sigui temporal. Amb la 
situació que s’ha produit amb la lesió de 
Dawson la Penya es queda sense un juga-
dor titular tot el curs i això s’ha de cobrir. 
I més, jugant doble competició. El Joven-
tut estava buscant un pivot al mercat que 

arribarà en breu. Potser no en breu però 
també arribarà un aler. Tot i la mala sort de 
l’inici de lliga amb lesions a la meitat de 
la plantilla els verd-i-negres estan en una 
situació esportiva que té mèrit després de 
començar amb un 0-4. Ara només falta te-
nir una mica de sort i fitxar dues peces que 
encaixin per continuar creixent

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Logo de la Minicopa. / ACB

L’ACB ha definit aquesta setmana el calen-
dari i els grups de la fase prèvia de la Mi-
nicopa Endesa, que tindrà lloc a l’Alqueria 
de València del 6 al 8 de desembre. L’in-
fantil de la Penya ha quedat enquadrat en 
el grup A, on tindrà com a rivals l’UCAM 
Múrcia, el Coosur Real Betis i el San Pablo 
Burgos. Els verd-i-negres debutaran contra 
el conjunt murcià el divendres 6 de desem-
bre (18.30h) i l’endemà se les veuran amb 
el Burgos (10h) i el Betis (16.30h). Aquesta 
fase prèvia la disputen 16 equips dividits en 
quatre grups. Els campions de grup acon-
seguiran la classificació directa per a la Mi-
nicopa, mentre que els segons jugaran unes 
eliminatòries amb dues places més en joc. 
L’Unicaja, com a amfitrió, i el Madrid, vigent 
campió del torneig, ja tenen plaça assegu-
rada a Màlaga. 

La Penya ja 
té rivals en la  
fase prèvia
de la Minicopa

Dawson va reaparèixer i es va tornar a lesionar de gravetat. / David Grau - CJB

Kruslin (4), Miller-McIntyre (18), Blazic (10), Simo-
novic (16), Stipanovic (6) -cinc inicial-, Boatright 
(9), Hopkins (-), Muric (13) i Zirbes (5). 

El Joventut va escombrar un fluix Cedevita 
Olimpija de Ljubljana en la cinquena jor-
nada de l’Eurocup (101-81) i tanca la pri-
mera volta de la fase regular amb balanç 
positiu (3-2), abans de rebre el Nanterre 

101

JOVENTUT 

López-Arostegui (13),  Prepelic (17), Zisis (6), Omic 

(9), Harangody (8) -cinc inicial-, Dimitrijevic (12), 

Dawson (5), Parra (-), Morgan (12), Kanter (11), Ven-

tura (5) i Zagars (3). 

81

CEDEVITA OLIMPIJA

Triomf agredolç per la nova lesió de 
Dawson, que es trenca el tendó d’Aquil·les

92 dimecres vinent (20.45h). Els eslovens 
van deixar ben clar perquè són els cuers 
del grup C i perquè encara no han guanyat 
cap partit, sense presentar cap oposició a 
una Penya que al descans ja tenia la feina 

feta (61-41).
Bon partit dels badalonins, amb tothom 
sumant. Fins a sis homes van passar dels 
10 de valoració i 5 van sumar més de 10 
punts, encapçalats un cop més per Prepe-
lic, amb 17. Rere seu, un Xabi López-Aros-
tegui que està fent passos endavant (13 
punts) i un Neno de nou molt inspirat (12). 
Destacar també el bon partit de Kanter (11 
punts, 11 rebots i 18 de valoració). 
La nota agredolça, però, la va protagonit-
zar Shawn Dawson. Després de 9 mesos 
de baixa per la greu lesió que va patir al 
genoll, l’israelià va reaparèixer contra el 
Cedevita i va rebre l’escalf de l’afició, que 
li va dedicar una sonora ovació. A més, 
només sortir va clavar un triple en la pri-
mera pilota que va  tocar. Malauradament, 
però, l’alegria va durar ben poc, perquè 
després de tres minuts a pista el jugador 
verd-i-negre es va tornar a lesionar, aquest 
cop al tendó d’Aquil·les. 

De 6 a 8 mesos més de baixa
Les proves, més tard, van revelar el pitjor 
dels pronòstics. Dawson va patir una rup-
tura completa del tendó d’Aquil·les de la 
cama esquerra i el dimecres a la tarda ja va 
ser operat a l’Hospital Universitari General 
de Catalunya de Sant Cugat - Quironsalud. 
El temps estimat de baixa serà de 6 a 8 
mesos, un nou cop duríssim per al jugador 
i també per a la Penya. El club ja li està 
buscant un recanvi.

Del 01/11 al 07/11/2019
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ESPANYOL B  -  BADALONA

Espanyol B:  Adri López, Soria, Nil (Jutglà, 81′), 
Nacho, Manchón. Damià, Moha Soni, Roman, 
Max (Josi, 62′) i Nico (Alejandro, 72′).

Badalona: Alex Sánchez; Robert Simón, Robus-
té, Pelón, Moyano (Máyor, 67′), Valentin; Marc 
Carbó (Toni Jou, 78′), Adri Díaz (Abel, 67′), Cris 
Montes; Chema Moreno i Hugo Esteban.

Gols: 1-0 (59′) Nico. 1-1 (77′) Valentín. 1-2 
(90′) Hugo Esteban. 

Àrbitre: Borja Martinez Garcia (La Rioja). Va 
amonestar Adri Díaz, Soria, Valentín, Robusté, 
Pelón, Álex Sánchez, Chema, Manchón i Toni 
Jou. Va expulsar Soni per doble groga (6’′ i 66’′).

Públic: Uns 800 espectadors a la Dani Jarque.

LA PRÈVIA 11a Jornada. Nova Creu Alta. Diumenge, 3 de novembre. 17 hores

Encara respiren i en volen més a la Nova Creu Alta

FC BADALONACE SABADELL

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

Gols a casa Marcats 5 Rebuts 4
Entrenador Antonio Hidalgo.

POSICIÓ 20è
5 Partits a fora G 1  E 1  P 3

Gols a fora Marcats 4  Rebuts 8
Entrenador Manolo González.

Foto: Eloy Molina.

Foto: CFB.

Amb la primera victòria a la butxaca, que 
permet veure, per fi, la llum al final del tú-
nel, el Badalona visitarà la Nova Creu Alta, 
aquest diumenge a les cinc de la tarda. La 
remuntada de diumenge passat a la Dani 
Jarque ha dibuixat el primer somriure, 
després de molts mesos, en el rostre de 
l’afició escapulada i ha donat oxigen a un 
equip que, tot i el desastrós inici de lliga 
que ha perpetrat, es troba només a quatre 
punts de la posició de promoció de des-
cens. Ja es pot dir que el retorn de Manolo 

González ha estat un encert: els cinc punts 
sumats amb ell a la banqueta en les tres 
últimes jornades mantenen viu el Badalo-
na, que corria el perill de quedar sentenciat 
quan només s’ha jugat un quart de cam-
pionat. “Estem molt forts moralment. S’ha 
demostrat avui, que hem aixecat un partit 
molt complicat”, deia el tècnic gallec des-
prés de l’èpic triomf davant l’Espanyol B. 
Certament, caldrà molta força mental per 
recuperar el terreny perdut. En les 28 jor-
nades que resten es poden fer molt poques 

concessions. 
I diumenge toca el Sabadell, que ha arren-
cat molt bé i es troba en la zona alta de la 
classificació. A casa, però, els arlequinats 
només han guanyat dos dels cinc partits 
que han disputat: contra La Nucía (1-0) i 
l’Espanyol B (3-1). En els altres tres, van 
perdre contra el Castelló (0-2) i van em-
patar contra el Mestalla (0-0) i l’Olot (1-1). 
Prova de nivell per al Badalona de Mano-
lo González, en el millor moment. Xiularà 
l’aragonès Daniel Baiges Dones.

Després de guanyar 
el primer partit, el 
Badalona visita el 
Sabadell que, tot i que 
es troba en la zona alta, 
s’ha mostrat irregular 
a casa

La directiva de Sánchez 
cessa i una comissió 
gestora tramita la 
transformació en SAE
Dimarts passat al vespre, al Rafael Hote-
les de la ciutat, va tenir lloc la doble as-
semblea, ordinària i extraordinària, del 
CF Badalona, després de la qual l’entitat 
s’apropa una mica més a la conversió en 
Societat Anònima Esportiva (SAE). En la 
primera sessió, els socis escapulats van 
aprovar els números de la temporada pas-
sada, amb uns beneficis de 9.340 euros, 
i el pressupost de l’actual, que depassa 
el milió d’euros: 1.060.000. En la segona 
sessió es va produir la dimissió de la jun-
ta directiva de Miguel Ángel Sánchez i la 
creació d’una comissió gestora que con-
tinuarà desenvolupant els tràmits per a la 
transformació del club en SAE.
El primer pas ha estat la convocatòria 
d’eleccions i la formació d’una junta 
electoral, de conformitat amb el que esta-
bleixen els estatuts del club. Si, com és de 

preveure, no es presenta cap candidatura 
entre el 4 i el 15 de novembre, continuaria 
el procés de conversió. Si no és així, la 
data de les eleccions a la presidència seria 
el diumenge 22 de desembre.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Lleida 21 12 6
 2. Vila-real B 20 15 10
 3. Andorra 19 14 6
 4. Barcelona B 18 15 10
 5. Sabadell 18 11 7
 6. Castelló 17 13 8
 7. Llagostera 15 14 12
 8. La Nucía 15 11 9
 9. Ejea 14 13 10
 10. Olot 13 8 8
 11. Ebro 13 9 10
 12. At. Llevant 12 10 12
13. Espanyol B 11 11 12
 14. Hércules 10 13 14
 15. Cornellà 10 11 14
 16. Gimnàstic 10 12 16
 17. València Mestalla 8 8 12
 18. Prat 7 9 14
 19. Oriola 7 8 19
 20. Badalona 6 6 14

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

Resultats Jornada10Propera Jornada

 Sabadell - Badalona
 Vila-real B  -  València Mestalla
 Llagostera -  Ebro
 Gimnàstic -  Espanyol B
 Ejea -  Olot
 At. Llevant - Castelló
 Prat  -  La Nucía
 Oriola   -  Cornellà
 Hércules -  Lleida
 Barcelona B -  Andorra
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El Seagull suma un punt 
a Astúries contra l’Sporting (1-1)
El gol de Nuria Garrote va igualar el matx abans del descans

Segon desplaçament seguit en què el 
Seagull treure punts. Aquesta vegada 
però, s’havia desplaçat a Astúries per 
enfrontar-se al cuer, l’Sporting de Gijón. 
Fins aleshores, les asturianes únicament 
havien sumat una victòria en sis partits 
disputats. Un escenari relativament òptim 
per guanyar i augmentar la diferència amb 
les posicions de descens. Malgrat tot no 
seria fàcil. La pressió i la confiança que les 
asturianes ja havien demostrat a casa seva 
en ocasions anteriors, va provocar que les 
badalonines només sumessin un punt en 
aquesta setena jornada.
L’equip asturià va saltar al camp amb una 
marxa més que les badalonines i plante-
jament clar i moltes ganes de lluitar per 
avançar-se al marcador, mentre que les 
‘gavines’ van aconseguir calmar els nervis 
dels primers instants per fer front a l’atac 
local.
L’Sporting va anar de menys a més durant 
el tram inicial, topant-se amb una sòlida 
defensa badalonina però amb dificultats 

per crear oportunitats de gol.

La insistència i el joc directe de les astu-
rianes va desencadenar en el gol d’Irene 
al minut 24, després d’una pilota centrada 
des de la banda dreta i un xut molt difícil 
de parar.
La diana local, però, va fer reaccionar el 
Seagull. L’equip d’Ana Junyent va buscar 
l’empat i el va trobar al minut 39, quan 
Nuria Garrote va aprofitar una pilota des-
cuidada de la portera per marcar. El gol de 
la badalonina va tenir com a conseqüència 
la lesió de Garrote minuts més tard, subs-
tituïda per Barea.
La dinàmica es va mantenir al segon 
temps, sense gols i més dominat pel con-
junt català però sense aconseguir desen-
callar el resultat.
L’empat manté les gavines a la part mitjana 
de la classificació i diumenge tornaran a 
jugar contra un equip en posicions de des-
cens, el Pozuelo madrileny. El matx serà 
diumenge a les 12:00 hores a l’Estadi.

Foto: X. G
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Naya tomba la Grama; el Lloreda evita 
perdre els primers punts en el temps afegit 
Els de Benja Portillo van sumar els tres punts al minut 94 (3-4)

Primer cap de setmana futbolcat no apte 
per a cardíacs. Tant a Sant Adrià com a 
Montgat, Unificació Llefià i Lloreda van 
viure en primera persona dos partits molt 
lluitats.

El conjunt de Jordi Souto va protagonit-
zar un partit molt pragmàtic, resolt amb 
dues accions obra de Carlos Naya. Tot i 
no generar gaire perill al primer temps, el 
migcampista vermell va avançar la Llefià 
amb dues accions pràcticament seguides. 
Quan més espès es trobava el matx, Naya 
va avançar la Llefià en una acció aïllada 
per banda esquerra. Un minut més tard, 
va finalitzar una excelsa vaselina des de 
la banda contrària. Abans del descans, 
però, Horty retallaria distancia al marca-
dor (1-2). Al segon temps, la Llefià patiria 
però mantindria la victòria. Amb aquest 
marcador, els vermells segueixen segons 
a la taula, a un punt de la primera plaça. 
Diumenge a les 17 hores, el tercer visita el 
Municipal de Llefià.

A Tercera Catalana, el Lloreda ja en suma 
vuit victòries en vuit jornades. La darrera 

Foto: M. Expósito.

va ser molt patida. Malgrat encarrilar el 
matx a Montgat (1-3), els montgatins van 

igualar el matx als darrers minuts i l’àrbi-
tre els hi va anul·lar un gol. Al minut 94, 
el Lloreda va recuperar l’avantatge en un 
servei de cantonada. 24 de 24 i més líders 
de 3cat4. Immens inici de Lliga del conjunt 
de Benja Portillo. 
També al mateix grup, el Young Talent va 
caure estrepitosament al camp de l’Atlètic 
Masnou, sense veure sobre la gespa la 
millor versió del conjunt de Ricardo Parra. 
Finalment, el Pere Gol va posar punt final a 
una ratxa negativa de resultats i va superar 
un dels aspirants a l’ascens, el Santvicen-
tí´´i (2-0). L’equip verd-i-blanc s’oxigena a 
la classificació i agafa aire.

Finalment, a Quarta Catalana, el Pomar 
va sumar una nova victòria contra el GP3 
(2-0) - la quarta de forma consecutiva - i 
es manté al capdavant del grup 4cat16. El 
filial del Young Talent -líder de 4cat17 - va 
vèncer la Cosecha (1-0) i el Pere Gol B va 
igualar a dos contra la Unificació Bellvitge 
B (2-2).
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Qui li hauria dit a l’Ademar que en la jor-
nada sis de lliga ja en sumaria quatre vic-
tòries. Quatre! Però la competició fa pujada 
i la darrera no va ser gens fàcil d’assolir. 
El conjunt de Lluís Garcia va necessitar el 
temps extra per superar un Morabanc An-
dorra B que va anar remolc durant quasi 
els 40 minuts de partit (69-68). El Maristes 
va mostrar la seva millor versió al primer 
temps, amb un quart inicial de premi Óscar 
(28-16) però amb un segon temps terrorí-
fic (12 punts en 20 minuts).  Quim Franch, 
amb 13 punts i 9 rebots va ser el jugador 
badaloní més ben valorat (21). 

Més ajustat des del salt inicial es va des-
envolupar el matx del Fruits Secs Corbera 
Badalonès a Valls (68-64), però amb de-
rrota  badalonina. Pedro Cuesta va tornar a 
ser un dels jugadors més ben valorats (13) 

gràcies als seus 18 punts i 6 rebots. Vicen-
te amb 11 punts, 9 rebots i 18 val., i Car-
bonell (13,7 i 19) van superar les estadísti-
ques de l’ala-pivot. Esparraguera (dissbate 
18:30h a domicili) i Olivar (dissabte 20h a 
La Plana) són els pròxims partits. 

A Copa Catalunya, hem de mirar cap a la 
part mitjana - baixa de la taula per trobar 
els nostres representants. El CB Coalci 
Sant Josep va caure al centre parroquial 
contra el Lliça d’Amunt (66-76), segon 
classificat, i la visita del Círcol Catòlic Co-
tonifi va tenir el mateix desenllaç negatiu a 
la pista del Lluïsos de Gràcia (84-73). 

Els reptes a superar per part de Minguella i 
Cultural a Primera Catalana també es pre-
senten majúsculs. Els de Juli Jiménez visi-
taven la pista de la UE Mataró, segon a la 

Foto: Joventut

Foto: Ademar

La ressistència de l’Ademar 
es manté intractable a La Plana 
El Joventut Femení torna al camí de la victòria

classificació, i el van superar amb un cop 
a la taula (61-70) que iguala encara més 
la part alta de la taula. La Minguella s’alça 
fins a la quarta posició, molt a prop de la 
primera i segona plaça. Més complicada 
era el matx de la Cultu de Jaume Gabaldà. 
L’intractable líder no va donar opcions als 
badalonins (72-50), dominant el matx des 
del salt inicial. 

A partir de Segona Catalana, el Círcol B va 
ser un dels pocs equips que va celebrar 
amb victòria la jornada, concretament a la 
pista de La Mina (57-70). La Llefià a Cal-
des (72-53) i la Minguella B a Teià (64-42), 
van caure. 

A Tercera, en canvi, l’hegemonia badaloni-
na lidera el grup 10. Sant Andreu Natzaret, 

Maristes Ademar B i Bufalà mantenen la 
seva lliga local particular. Els dos primers, 
líders intractables del grup amb un 5-0. 

El Joventut Fem i el Natzaret es po-
sicionen
Les celebracions seran compartides a Pri-
mera Catalana femenina per segona vegada 
aquesta temporada. Tant Joventut Femeni 
com Sant Andreu Natzaret van superar els 
seus respectius partits amb triomf. L’equip 
verd-i-negre ho va fer a La Plana versus el 
Bencriada (73-62), rival directa a la classi-
ficació. Per la seva part, les jugadores de 
Toni Madrid ho van fer a Països Catalans 
(51-47) en un ajustat matx versus SESE.  A 
Segona, la Llefià i la Minguella van caure 
contra Vilassar de Dalt i Caldes, respecti-
vament. 
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La nedadora badalonina, Mireia Belmonte, 
va aconseguir el tercer lloc als 400 m estils 
de la International Swinning League, amb un 
temps de 4.30 11, en una competició dispu-
tada durant el passat cap de setmana a Bu-
dapest.
Belmonte competia formant part de l’equip 
London Roar. Al marge d’aquesta tercera po-
sició, la campiona olímpica sumava un quart 
lloc als 400 lliures, 6è als 200 papallona, i 8è 
als 200 lliures i 200 estils.
Des d’aquesta setmana, la badalonina es 
troba concentrada al CAR de Sierra Nevada 
(Granada). Una concentració d’altura per pre-
parar les cites venidores, en la qual romandrà 
durant les pròximes quatre setmanes.

Belmonte queda 
tercera als 400 
estils de la ISL 
de Budapest

Els Badalona Dracs han anunciat la seva ter-
cera incorporació forana per a la temporada 
2019-20. L’alemany Niko Lester, jugador de 
28 anys, amb 1’88 cm d’altura i 95 quilos de 
pes, es converteix en nou jugador de l’equip 
d’Oscar Calatayud després de proclamar-se 
campió de la Lliga Danesa fa pocs dies en 
les files de Triangle Razorbacks, sent a més 
nomenat MVP de la Mermaid Bowl, on va 

Dracs anuncia la incorporació de 
l’alemany Niko Lester

aconseguir dos touchdowns que van de-
cidir el triomf davant Copenhage Towers. 
Lester va completar una excel·lent tempo-
rada en Vejle, on va aconseguir un total de 
2589 iardes i 30 touchdowns per al seu 
equip. Els seguidors de Dracs van conèixer 
a aquest gran jugador després de patir-lo en 
la trobada que van disputar els badalonins 
en terres daneses davant Razorbacks el mes 

de maig passat, en partit corresponent a la 
ECTC que va concloure amb triomf negre i 
plata (36-54) i on Lester es va convertir en 
un malson per als Dracs, en anotar quatre 
touchdowns i convertir-se en el jugador 
més destacat de l’equip danès. Niko Lester, 
nascut en 1991 en Kaiserslautern (Aleman-
ya), ve a Badalona per a apuntalar l’equip 
amb la seva qualitat i polivalència, ja que 
pot jugar tant en atac, com en defensa, així 
com en equips especials. El jugador ale-
many posseeix una dilatada trajectòria en 
equips europeus, després del seu pas per 
clubs com Cologne Falcons, New Yorker 
Lions, Hameenlinna Huskies, Seinäjoki 
Crocodiles o els esmentats Triangle Razor-
backs. 
Després de l’anunci de les arribades de 
Marquese Surrell i Rafael Hidalgo, la in-
corporació de Niko Lester completa una 
plantilla de somni en una temporada en la 
qual Badalona Dracs no sols busca man-
tenir l’hegemonia en el territori nacional, si 
no continuar escalant posicions i conquis-
tant objectius en el panorama internacional 
després de quedar com a quinzè classificat 
en el rànquing europeu d’aquesta passada 
temporada.

La 2a Edició de la Cursa d’Orientació Solidària 
a La Salut aplega a 200 persones
El passat diumenge, 27 d’octubre, la Plaça 
Antonio Machado del barri de La Salut, a 
Badalona, es va omplir de 200 persones 
participants que van voler col·laborar a la 
segona Cursa d’Orientació Solidària orga-
nitzada per la Fundació Salut Alta i mem-
bres voluntaris del Club d’Orientació de 
Catalunya.
Aquest va ser un matí festiu i esportiu on 
va destacar l’espai compartit entre infants, 
adolescents i famílies del barri, a més de 
persones d’altres ciutats o indrets que es 
van apropar per participar-hi a la cursa i 
descobrir l’entorn del barri.

Cursa inclusiva
Durant dues hores i mitja, els i les partici-
pants han recorregut l’entorn en busca de 
més de 40 fites amb novetats incorporades 
com “la zona memorística” i les fites falses. 
La gent va poder fer la cursa tan cami-
nant com corrent i els equips participatius 
comptaven amb presència d’adolescents i 
famílies del barri.

S’ha volgut destacar aquest caràcter inclu-
siu, ja que, tal i com diu la directora de la 
Fundació Salut Alta, Maria Nadeu, “malgrat 
les dificultats estructurals que pateix la 
població que hi viu, té molta riquesa per 
oferir”.
Un cop acabada la cursa, es va fer entrega 
dels premis als millors corredors de cada 
categoria, amb un lot que incorporava un 
diploma dissenyat per dues adolescents del 
projecte A100, i es va sortejar un munt de 
regals cedits per les 20 empreses i entitats 
col·laboradores.
Amb aquesta edició de la cursa, la Fundació 
valora que s’han assolit els objectius prin-
cipals
proposats. Per una banda, la voluntat 
d’aconseguir la participació de gent exter-
na a l’entitat, per tal d’oferir l’oportunitat 
de conèixer un entorn proper i desconegut 
per la major part de la població. Per l’altra, 
proposar una activitat de qualitat al barri per 
promoure la participació comunitària de 
l’entorn.
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Pot haver-hi discrepàncies amb la parella per temes ma-
terials. Si tens pare, pot produir-se alguna tensió perquè 
no entén el teu procedir pel que fa a la teva professió.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Pots haver de pactar o de tractar, en aquests dies, amb 
persones mentalment rígides. Però sembla que gràcies 
al teu tarannà tan pròxim, pots aconseguir arribar a 
acords.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Si véns d’una etapa de problemes de salut, pots sen-
tir-te alleugerit i cerques noves maneres de tractar-te. 
La comunicació amb una persona estimada es fa més 
silenciosa.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
No ho posen fàcil al sector laboral i sents que et com-
pliquen l’existència. Una persona que t’atrau es mostra 
distant. No perdis la dignitat i segueix amb la teva vida.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Venus en conjunció a Mercuri retrògrad, pot inclinar a 
què rebis notícies de persones del teu passat afectiu o 
bé, que siguis tu que intentis posar- t’hi en contacte.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Amb el Sol transitant per la Casa IV, pots tendir a que-
dar-te a casa i a evitar el contacte social, fins i tot, fami-
liar, refugiant-te en la feina i qüestions pràctiques.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Mercuri al teu signe i en estat retrògrad, pot fer que 
tornis enrere. Si hi ha una persona del passat per la 
que encara conserves interès, intentaràs contactar-hi 
de nou.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Alguns assumptes et demanaranb mnmés implicació, 
sobretot pel que fa a qüestions materials. Dies de troba-
des amistoses, que poden marcar un abans i un després 
a la teva vida.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Mercuri s’ha posat retrògrad i s’allunya de Venus, el que 
podria fer que si estaves interessat en algú, des del punt 
de vista afectiu, t’ho repensis i vulguis assegurar-te.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Amb Mercuri en estat retrògrad, potser optaràs per la 
prudència. Si has ofès a algú en les darreres setmanes 
amb el teu excés de verborrea, et planteges demanar 
perdó.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Potser sentiràs que has d’atendre el teu món més in-
conscient. En somnis es revelen les teves autèntiques 
preocupacions. Un bon amic et pot confiar un secret 
important.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Pots fer un viatge en bona companyia, però també és pos-
sible que facis noves amistats en un viatge. Amb el Sol 
transitant per Casa IX, cerques noves maneres de meditar.
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