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Tancament
imminent

Els més petits 
reclamen els seus 
drets durant la 
Setmana dels 
Drets dels Infants  3

El Bisbat comunica a les seccions 
del CP Sant Josep el tancament de la 
instal·lació el proper 30 de novembre
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El passat dimarts, 19 de novembre, les fa-
mílies del patinatge i del bàsquet van rebre 
el comunicat del cessament de les activi-
tats esportives al Centre Parroquial Sant 
Josep el proper 30 de novembre. El dia 
abans, dilluns 18, l’Arquebisbat de Barce-
lona ho notificava a totes les seccions del 
Centre. Feia dies, però, que la notícia ja 
circulava per molts cercles relacionats del 
Centre Parroquial Sant Josep. 
Va ser a la primavera del 2018, quan un 
veí del carrer Enric Borràs va posar una 
denúncia per excés de soroll, que es va 
destapar tot. D’aquí va sortir a la llum la 
manca de llicències d’activitats al Centre 
Parroquial. 
Durant els darrers mesos, l’Arquebisbat de 
Barcelona, propietari del Centre, ha estat 
treballant en un projecte de remodelació 
del Centre Parroquial. Després de la pre-
sentació de diversos projectes, ara mateix 
l’Arquebisbat té dos possibles que es co-
neguin: una cadena de gimnàs o una resi-

Aquest any la Setmana dels Drets dels In-
fants a Badalona se celebra del 18 de no-
vembre fins al 24 de noviembre, és a dir, 
tota aquesta setmana, amb un conjunt d’ac-
tivitats organitzades per diferents centres 
educatius, entitats i serveis de la ciutat que 
fan seu el lema “Drets dels infants, deures 

El Centre Parroquial Sant Josep 
tancarà el proper 30 de novembre 

Comença la Setmana dels Drets dels Infants amb el 
lema “Drets dels infants, deures de tothom!”

de tothom!”.
Amb la Setmana dels Drets dels Infants a 
Badalona es vol commemorar el 60è aniver-
sari de la Declaració i el 30è aniversari de 
la Convenció de l’ONU sobre els Drets dels 
Infants. Aquest any també coincideix que 
el Consell dels Infants de Badalona (CIB) 

LA TAULA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE BADALONA ORGANITZA 
UNA XERRADA SOBRE ELS JOVES MIGRANTS SOLS

El passat dijous, 21 de novembre, a les 
17.30 hores, a l’Espai Betúlia, i dins de 
les activitats de la Setmana dels Drets 
dels Infants que a Badalona es celebra 
fins dimarts 24 de novembre, es va pro-
gramar la taula rodona “Infants i joves 
de tota MENA, tots tenen drets!” orga-
nitzada per la Taula d’Infància i Adoles-
cència de Badalona (TIAB).
A l’acte, que va obrir la regidora de 
l’Àmbit de Drets Socials i Feminismes i 
vicepresidenta de la TIAB, Aïda Llaura-
dó, hi va participar la doctora en bioè-

tica i ètiques aplicades, Júlia Martín, i 
quatre joves que han migrat sols i ac-
tualment viuen a Badalona. La taula va 
estar moderada per la secretaria tècnica 
de la TIAB, Sílvia Navarro.
Amb aquesta activitat la TIAB vol pro-
moure un espai per reflexionar col·lec-
tivament a l’entorn de la realitat dels 
menors que migren sols i els reptes 
amb que aquesta ens interpel·la com 
a persones i com a ciutat, que tenim 
la responsabilitat de garantir els seus 
drets.

celebra els 15 anys de la seva posada en 
marxa.
En aquest sentit, els infants dels centres que 
formen part del Consell han pensat i propo-
sat un seguit d’activitats, bona part d’elles, 
relacionades amb la difusió dels drets dels 
infants. Per altra banda, la Taula d’Infància 
i Adolescència de Badalona (TIAB) celebra 
aquest mes de novembre el 3r any de la 
seva constitució formal.
L’objectiu de la Setmana és promoure el 

dència per a la gent gran i altres equipa-
ments socials. De fet, en algun d’aquests 
projectes no queda clar si es mantindria 

coneixement i el compromís en la defensa 
dels Drets dels Infants i el treball col·lectiu 
necessari per garantir-los de forma efecti-
va. En aquest sentit s’ha promogut que els 
infants i els adolescents tinguin el màxim 
protagonisme en la programació i la realit-
zació de les activitats de la Setmana.
Durant tota la setmana hi haurà una progra-
mació especial a la Televisió de Badalona i 
moltes activitats a escoles, centres socioe-
ducatius i entitats de la ciutat.

la pista poliesportiva. En cas de triar el 
projecte sense pista, l’Ajuntament podria 
cedir un terreny per construir un nou 

pavelló, amb les plusvàlues que generés 
un d’aquests projectes. Ara per ara s’està 
treballant en quatre possibles espais, al 
Manresà, La Colina, Bufalà o Sant Roc i 
l’Ajuntament encara haurà de reunir-se 
aquests dies amb les parts afectades per 
buscar alternatives immediates, tal i com 
va afirmar l’alcalde de Badalona Àlex Pas-
tor en uns tweets.

Bàsquet i patinatge, principals afec-
tats
Actualment, les dues pistes esportives son 
utilitzades per més d’una vintena d’equips 
del Bàsquet Sant Josep, una desena del 
Club de Patinatge i quatre equips de l’As-
sociació Espor tiva Badalonès, que l’utilit-
zen dissabte al matí. D’altra banda, el tan-
cament també afectarà la pista de gel que 
s’hi muntava des de feia 3 anys i que ara 
està buscant una alternativa per muntar-la 
aquest Nadal. Si no, es plantejarà marxar 
de la ciutat. 

Del 22/11 al 28/11/2019
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Open Arms parla dels Valors del Mar, a més de 
presentar el conte “Blau: Què amaga l’horitzó?”

Ahir, dijous 21 de novembre, al Centre 
d’Activitats Nàutiques de Badalona va te-
nir lloc, a les 19h, la segona conferència 
del cicle “Anar a Mar” que, en aquesta 
ocasió, va dirigir l’enfocament a un nou 
projecte educatiu arran de l’experiència al 
mar, a càrrec d’Open Arms.
Després d’escoltar testimonis de vida a 
bord, l’ONG ha decidit que toca compartir 
les històries i crear una metodologia que 

treballi l’empatia, els drets humans i el 
pensament crític. L’acció de l’oenagé ba-
dalonina sempre ha estat vinculada amb 
la comunicació i sensibilització. En els 
4 anys d’existència han arribat a 30.000 
alumnes de 400 escoles d’arreu de l’Estat. 
Ara n’han fet mètode. Han donat format 
pedagògic a una acció inicial més impro-
visada com a resposta àgil a les deman-
des d’anar a les escoles i han elaborat 

Desarticulada una organització 
criminal que produïa marihuana, 
entre d’altres, a Badalona
Agents de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investi-
gació de Vilafranca del Penedès van dete-
nir dimecres, 13 de novembre, sis homes 
i dues dones, de nacionalitats colombiana, 
espanyola, neerlandesa i surinamesa, de 
26 a 51 anys, com a presumptes autors 
d’un delicte contra la salut pública, concre-
tament tràfic de drogues, defraudació de 
fluid elèctric i pertinença a grup criminal.
Gràcies a les gestions d’investigació, els 
agents van aconseguir identificar les per-
sones relacionades amb aquesta plantació i 
també van aconseguir acreditar que els in-
vestigats es dedicaven a la plantació, cultiu 
i distribució de marihuana a gran escala.
Els investigadors van aconseguir localit-
zar una altra nau industrial i tres domicilis 
més, distribuïts a les comarques de l’Alt 
Penedès, el Baix Penedès, el Barcelonès i 
el Maresme, on es desenvolupava l’activi-

tat de plantació i cultiu de la marihuana.
Finalment, el 13 de novembre es van realit-
zar cinc entrades i escorcolls a domicilis de 
municipis de Badalona, El Montmell (Baix 
Penedès) i de Tiana (Maresme) i a dues 
naus industrials a Castellví de la Marca i 
a La Granada (Alt Penedès), on van par-
ticipar els investigadors de la comissaria 
de l’Alt Penedès i agents de l’Àrea Regional 
de Recursos Operatius de les Regions Po-
licials Metropolitana Nord i Metropolitana 
Sud.
Els investigadors estimen que el valor en 
el mercat negre de les plantes comissades 
seria de més d’1.700.000 euros.
Els arrestats van passar a disposició judi-
cial i el jutge instructor va decretar l’ingrés 
de presó de sis dels vuit detinguts i la lli-
bertat amb càrrecs dels dos restants.
La investigació continua oberta i no es 
descarten més detencions.

una oferta pedagògica en línia amb els 
requeriments curriculars i d’educació en 
valors sobre els Drets Humans i l’empa-
tia.  Aquesta nova metodologia es cone-
guda com Educació per la Llibertat que 
rau en facilitar competències a l’alumnat 
per relacionar-se sense tenir en compte 

origen, color o religió, sinó potenciar 
relaciones enriquidores, solidàries i po-
sitives a través del reconeixement dels 
sentiments dels altres.
Aquest va estar el contingut d’aquesta 
segona conferència que, com sempre en 
aquestes dates i ja per quart cop, es fa 
coincidir amb el senzill i simbòlic ence-
sa de llums de Nadal en el passeig dels 
restaurants.

Presentació del conte “Blau: Què 
amaga l’horitzó?”
Com a novetat, després de la xerrada so-
bre les eines pedagògiques d’Open Arms, 
es va sumar la presentació del conte 
“Blau: Què amaga l’horitzó?” a càrrec de 
Laia Roca i Mònica Ortega. Un llibre di-
rigit a un públic infantil i juvenil, pensat 
per ser llegit a les cases, casals populars, 
biblioteques o escoles del nostre país. 
L’objectiu és treballar la sensibilització 
respecte al dret de totes les persones a 
viure dignament, a obtenir refugi quan 
escapen dels conflictes armats i ser aco-
llides amb totes les garanties.
Finalment, a les 20.30h l’encesa de llums 
al port de Badalona va acabar amb l’acte.

Del 22/11 al 28/11/2019
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Nou mamògraf del 
Servei de Diagnòstic 
a l’Hospital Municipal
L’alcalde de Badalona, Àlex Pastor i la re-
gidora de l’àmbit de Salut de l’Ajuntament 
de Badalona, Teresa González, han visitat 
aquest dilluns, 18 de novembre, el nou 
mamògraf digital del Servei de Diagnòs-
tic per Imatges, ubicat a l’Hospital Mu-
nicipal de Badalona de Badalona Serveis 
Assistencials (BSA). Durant la visita les 
autoritats municipals, acompanyades del 
equip directiu de l’organització, han visitat 
la resta del servei i equipaments, des del 
TAC fins a la ressonància, internalitzada 
des de la primavera passada.
El nou equipament -operatiu des d’aquest 
estiu- és fruit de la donació de la Fundació 
Amancio Ortega i s’emmarca en el Con-
tracte de Subministrament d’equips de ra-
dioteràpia i de tecnologia per al cribratge 
i el diagnòstic del càncer de mama per als 
centres del sistema sanitari integral d’uti-
lització pública de Catalunya del CatSalut 
i s’ha posat en marxa després de la for-
mació pràctica als tècnics i metges/esses 
del servei.
El nou dispositiu respon al model Amulet 

Innovality (FDR-MS-3500) FujiFilm i és 
un mamògraf digital dotat amb tomosín-
tesi, esterotàxia i tomobiòpsia. Passa a ser 
l’únic mamògraf al Servei de Diagnòstic 
per Imatge, substituint l’anterior, de l’any 
2003. Entre les avantatges del nou equi-
pament destaca la rapidesa, així com una 
major sensibilitat per a la detecció del càn-
cer de mama, major confort i menor dosi 
de radiació per als usuaris. Des del punt 
de vista professional, als tècnics els hi 
permet major velocitat, comoditat i ergo-
nomia en el seu ús i per als professionals 
mèdics cal destacar la millor resolució de 
la imatge i més eines per al diagnòstic, 
especialment amb la incorporació de la to-
mosíntesi, tomobiòpsia i la possibilitat de 
fer biòpsies en decúbit. En aquesta línia, 
es preveu que el nou dispositiu permeti 
realitzar 7000 mamografies anuals, de les 
quals un 85% respon al programa de cri-
bratge.
Recordem que la mamografia és el mètode 
ideal de diagnòstic precoç del càncer de 
mama, i està demostrat que les revisions 

periòdiques bianuals redueixen la mortali-
tat entre un 20 i un 30%. A més, la mamo-
grafia digital presenta una sèrie d’avantat-
ges sobre la convencional, de manera que 

el nou equip ajudarà a la millora qualitati-
va en el diagnòstic radiològic a BSA i per 
tant, revertirà en la qualitat assistencial de 
les persones usuàries.

Núm. 679



ACTUALITAT 7Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

Diverses entitats denuncien 
l’infrahabitatge al Passatge de la Torre
“La situació de l’edifici del passatge de la 
Torre del barri de La Salut de Badalona no 
és un cas aïllat, sinó que són moltes les 
famílies de Badalona que viuen sense les 
mínimes condicions d’habitabilitat”. Així 
s’han expressat el Centre Sant Jaume, la 
Fundació Salut Alta, la Fundació Ateneu 
Sant Roc i Càritas Diocesana de Barcelona, 
entitats que treballen a la ciutat de Badalona 
amb famílies en situació de vulnerabilitat i 
que constaten com la situació de l’infrahabi-
tatge a la ciutat s’ha agreujat en els darrers 
anys. Durant el 2019, Càritas Diocesana de 
Barcelona ja ha atès a més de 800 famílies 
de Badalona que no viuen en un habitatge 
digne, i lluny de disminuir, aquesta xifra 
ha augmentat un 19% amb relació a l’any 
anterior. Badalona no és un cas aïllat, i la 
problemàtica de l’habitatge ja afecta un 36% 
de les persones de la diòcesi de Barcelona, 
que suposen gairebé un milió de persones.
Les entitats que treballen sobre el terreny 
han remarcat que un habitatge és més que 
un sostre i quatre parets, que és un dret 
humà irrenunciable. En la majoria d’oca-

sions, les famílies amb pocs recursos es 
veuen abocades a viure en una habitació 
subarrendada; això comporta que no tenen 
seguretat en la tinença, que no poden acce-
dir a ajuts públics per manca d’un contracte 
legal i que no poden demanar ajuda a les 
administracions públiques en cas de des-
nonament.
Les persones i famílies que lloguen una 
habitació no surten a les estadístiques 
públiques; són persones en situació de 
sensellar ocultes, que no tenen un espai 
on descansar, i que es veuen obligades a 
compartir serveis com la cuina o el bany. 
D’altra banda, hi ha famílies que, tot i no 
veure’s obligades a compartir la llar, viuen 
en habitatges inadequats que es troben en 
unes condicions precàries i d’insalubritat, 
sense accés a subministraments bàsics. En 
la majoria de casos, les famílies no tenen 
recursos per rehabilitar el pis o la finca on 
viuen, i la manca de manteniment les situa 
en un risc constant, posant en perill la seva 
salut i integritat física.
Les entitats han lamentat que les adminis-

tracions no hagin actuat abans amb relació a 
l’immoble, entenent que la majoria de les fa-
mílies no podien assumir el cost de rehabi-
litar la finca. Així mateix, s’ha constatat que 
la problemàtica de l’habitatge va més enllà 
del mal estat d’un immoble, ja que només 
durant el mes de novembre, 24 famílies de 
Badalona estan en risc de perdre la llar, se-
gons la Plataforma Sant Roc Som Badalona.
En aquest context, s’ha demanat una ràpi-
da resposta a les famílies desallotjades per 
l’enderroc, però també a totes les persones 
desallotjades que vivien al voltant de l’im-
moble, independentment de la seva situació 
administrativa. D’altra banda, s’ha instat a 
Generalitat i Ajuntament a treballar en un pla 
conjunt per respondre a les deficients con-
dicions que presenten molts dels habitatges 
de barris com el de La Salut, i que s’imple-
mentin polítiques per garantir que tothom 
tingui dret a un habitatge digne. “La llar és 
un tema clau que cal abordar col·lectiva-
ment, i no podem deixar-lo en mans d’unes 
lleis de l’oferta i la demanda sense límits”, 
han conclòs les entitats.

Cada 25 de novembre se celebra a tot el 
món el “Dia de la no violència vers les do-
nes”, una data que commemora l’assassi-
nat de les tres germanes Mirabal, al 1960, 
militants opositores a la dictadura que va 
exercir, durant més de 30 anys, Leónidas 
Trujillo a República Dominicana.
A Badalona, s’han organitzat diverses ac-
tivitats que, des de la Federació de Dones 
i més entitats com la Comissió del 25 de 
Novembre de Badalona Sud, s’estan di-
fonent per tal de donar-les a conèixer a la 
ciutadania.
El dilluns, 25 de novembre, tindran lloc, a 
les 10.30h, uns tallers i activitats a la plaça 
Roja per reivindicar la no-violència vers les 
dones, els quals organitza la Comissió del 
25 de Novembre de Badalona Sud. El ma-
teix dia, a les 17.30h, la Federació de Dones 
ha preparat una performance a la plaça de la 
Vila nomenada “Que nadie te corte las alas”. 
Seguidament, a les 18h els assistents po-
dran gaudir d’un recital poètic acompanyat 
de música a càrrec de la poetessa Mireia 
Calafell i de la violoncel·lista Björt Runnars.

Badalona 
diu no a la 
violència vers 
les dones

Del 22/11 al 28/11/2019
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En el marc de la Setmana Europea de la Pre-
venció de Residus que se celebra del 16 al 24 
de novembre, Badalona organitza diverses 
activitats per tal de sensibilitzar la ciutadania 
sobre aquesta problemàtica i les possibles ac-
cions que cadascú de nosaltres pot fer per tal 
de minimitzar l’impacte que té la generació de 
residus dins la nostra vida quotidiana. Aques-
ta setmana, que es commemora arreu d’Eu-
ropa, rep el suport del programa LIFE+ de la 
Comissió Europea i té els següents objectius:
• Donar a conèixer estratègies de reducció 
de residus i la política de la Unió Europea 
i dels seus Estats membres en aquesta ma-
tèria.
• Fomentar accions sostenibles per reduir 
els residus arreu d’Europa.
• Fer públic les tasques dutes a terme pels 
diversos actors mitjançant exemples con-
crets de reducció de residus.
• Fer canviar el comportament quotidià dels 
europeus (consum, producció).

Mercat del Trasto de Nadal
Emmarcat dins dels actes de la Setmana Eu-
ropea de Prevenció de Residus, el ja tradicio-
nal Mercat del Trasto de Badalona celebrarà 
la seva 25a edició el pròxim diumenge 1 de 

Grup La Pau, la cooperativa que presta 
servei de transport sanitari, adaptat i ser-
veis preventius, ha col·laborat en l’orga-
nització de la Jornada d’actualització del 
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) 
que organitza la Unitat Territorial del SEM 
de Barcelona Nord i que s’ha celebrat al 
Centre de Negocis i Convencions de Ba-
dalona (BCIN).
Amb l’objectiu de revisar l’estat actual 
i d’actualitzar la normativa dels codis 
d’emergències mèdiques a Catalunya, 
-codi infart, ictus, sèpsia i politraumà-
tic- la jornada ha congregat a 300 profes-
sionals vinculats al servei d’emergències 
mèdiques i la resta de proveïdors sa-
nitaris que, durant més de 5 hores, han 
tractat aspectes com: l’actuació del SEM 
en el codi ICTUS (escala RACE); el codi 
Sèpsia greu; el codi IAM al SEM, el codi 
Pacient Politraumàtic i la importància de 
treballar de manera coordinada des de 
tots els àmbits sanitaris (assistencials i 
organitzatius).
La jornada, totalment gratuïta, s’ha pogut 
seguir des del mateix centre de negocis o 

Sensibilització ciutadana 
en Prevenció de Residus a Badalona

Grup La Pau participa en la Jornada d’actualització 
del Sistema d’Emergències Mèdiques

desembre al Parc de les Muntanyetes. Es 
tracta d’una fira on els ciutadans particulars 
i associacions sense ànim de lucre poden 
vendre els seus objectes de segona mà. El 
mercat té l’objectiu de promoure la reutilitza-

bé a través del sistema d’streaming, i ha 
estat inaugurada pel director del PLANUC 
(Pla Nacional d’Urgències de Catalunya), 
el Dr. Jiménez Moreno, i el gerent del 
SEM, el Dr. Encinas, i ha comptat, entre 
d’altres ponents, amb el responsable del 
SEM de l’Hospital Germans Trias, el Dr. 

ció i donar valor als objectes usats que esti-
guin en bon estat perquè no es converteixin 
en residus i donin servei a persones que els 
necessitin.
També, tal com s’ha anat fent en les últimes 

Fabra, el director d’Urgències de l’Hos-
pital Parc Taulí, el Dr. Alonso, i metges 
i infermeres del SEM i d’altres àmbits 
sanitaris.
Per a la cooperativa badalonina, pionera 
en els serveis d’autoprotecció i resolució 
d’emergències sanitàries, la col·laboració 

edicions, es tindrà una cura especial en la 
recuperació de residus que genera el mercat. 
És per això que comptarem amb l’Associació 
Solidança, una entitat sense afany de lucre i 
dedicada a la inserció sociolaboral de per-
sones en situació de vulnerabilitat social 
que gestionarà i revalorarà els objectes per 
tal que no es converteixin en residus. Així, 
tots els objectes que els paradistes no hagin 
venut i vulguin llençar es recolliran (roba, 
aparells elèctrics, objectes diversos, etc.) en 
uns contenidors per tal que Solidança els 
classifiqui i recuperi.

Xarxa d’Escoles de Badalona per a la 
Sostenibilitat
La problemàtica dels residus també estarà 
present a la Xarxa d’Escoles de Badalona per 
a la Sostenibilitat i, en concret el malbarata-
ment alimentari. De fet, la Setmana Europea 
de Prevenció de Residus, serveix de tret de 
sortida per al tema que es treballarà durant 
tot el curs escolar. Aquest treball conjunt de 
les escoles verdes de Badalona, culminarà el 
Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny) 
amb un acte conjunt on el malbaratament ali-
mentari i el reaprofitament del menjar en serà 
l’eix principal.

amb aquest tipus d’esdeveniments profes-
sionals és, en paraules del seu president, 
Vicenç Chicharro, “gairebé una obligació, 
entenent que per a nosaltres la formació 
del nostre equip de professionals és la 
clau per a garantir la màxima qualitat i 
efectivitat en tots els serveis que prestem”.
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L’alcalde de Badalona proposa el nomenament de 
Màrius Díaz com a fill adoptiu de la ciutat

L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, va 
emetre el passat divendres una proposta 
d’acord al Ple municipal de la ciutat per 
tal de declarar a Màrius Díaz i Bielsa com 

a fill adoptiu de la ciutat. Aquesta distin-
ció simbolitza el reconeixement unànime 
a una persona que, no essent natural del 
municipi, té clares vinculacions per la seva 

trajectòria personal amb Badalona. En el 
cas de Màrius Diaz, la seva notorietat i el 
seu paper com a primer alcalde democràtic 
de Badalona després de la dictadura justi-
fica el seu nomenament, mèrit que ha sigut 
reafirmat amb un informe tècnic emès per 
la directora del Museu de Badalona, Mar-
garida Abras.
Álex Pastor, alcalde de Badalona ha remar-
cat que aquest és un reconeixement “a la 
dedicació i l’esforç de l’alcalde Màrius Diaz 
i el seu paper clau per al desenvolupament 
de la nostra ciutat en tots els àmbits”. L’al-
calde ha explicat que per ell és “un honor 
poder retre al senyor Díaz aquest merescut 
homenatge” i ha destacat que la proposta 
“compta també amb el suport i l’impuls 
de la societat civil”. “Tenim la intenció de 
portar a terme el nomenament durant el 
mes de febrer, un cop l’hagi aprovat el Ple 
municipal” ha afegit Pastor.
 
Una vida lligada a la política
Durant l’etapa en què Màrius Díaz va ser 
alcalde de Badalona, l’Ajuntament va fer 
un esforç enorme per millorar la ciutat, 
que patia dèficits en nombrosos aspectes, 
i va haver d’afrontar una greu crisi econò-

mica. Entre els nombrosos canvis que va 
impulsar l’Ajuntament que ell presidia, es 
poden esmentar: l’establiment d’un model 
d’administració més descentralitzat i obert 
a la participació ciutadana; la realització de 
millores urbanístiques, sobretot en alguns 
barris que estaven molt degradats; el lide-
ratge en la reivindicació de noves escoles 
davant el govern central, que va donar com 
a resultat la posada en marxa de més de 25 
nous centres escolars públics; la conver-
sió de l’Escola de Música en Conservatori 
Professional; la lluita contra la contamina-
ció; l’impuls als mitjans de comunicació 
locals –incloent-hi una televisió provi-
sional que va ser precintada pel Govern 
Civil, i que va comportar la detenció de 
Díaz i alguns regidors-; l’elaboració del 
Catàleg de Patrimoni historicoartístic; el 
retorn al Museu de la Venus i altres pe-
ces arqueològiques espoliades durant el 
franquisme, l’enderrocament de l’edifici 
de pisos de l’actual plaça de Font i Cussó, 
construït sobre restes arqueològiques ro-
manes (actualment integrades al Museu), 
o la formulació del model del cicle festiu 
de la ciutat, en grau considerable, encara 
vigent avui dia.
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Viatge en el temps amb l’exposició 
“Enric Giralt, periodista de la Transició”
Enric Giralt, membre de l’equip de redacció 
de diferents mitjans de premsa escrita, aviat 
va passar als mitjans audiovisuals i va tre-
ballar, per exemple, a Televisió Espanyola 
(TVE). Periodista de carrer i militant d’es-
querres convençut de la necessitat de l’ac-
tivisme reivindicatiu, ens va deixar un recull 
d’imatges de gran valor històric. Gràcies a 
les seves instantànies es pot conèixer que va 
passar a la Badalona de finals dels anys 70.
Observador d’excepció dels canvis polítics i 
de les reivindicacions veïnals, va posar l’ull 
de la seva càmera al servei de la ciutadania 
per explicar com s’estaven gestant i gestio-
nant els canvis polítics, urbanístics i socials 
de la Transició a Badalona.
Veure les 125 imatges que formen la mostra 
és fer un viatge a la memòria col·lectiva d’un 
dels moments més importants de la història 
recent i pot fer recordar als assistents algu-
na d’aquestes reivindicacions que van con-
tribuir a fer de Badalona una ciutat millor.
El Museu de Badalona homenatja i recupe-
ra la figura d’aquest fotoperiodista amb una 
àmplia mostra del fons que porta el seu nom 
i que conserva l’Arxiu d’Imatges de la insti-
tució des que la família en va fer donació.
L’exposició es podrà visitar fins al 16 de 
febrer de 2020.

L’activitat “Manualitat d’hivern” tanca diumenge el 
cicle de tardor de la Jugatecambiental

El proper diumenge, 24 de novembre, es 
tanca el cicle de tardor de la Jugatecam-
biental del parc del Torrent de la Font i del 
Turó de l’Enric, amb l’activitat “Manualitat 
d’hivern”. Una activitat, entre de les 11.30 i 
les 13.30 hores, que està dirigida al públic 
familiar on els participants faran manuali-

tats amb materials reciclats.
A més, a l’espai de joc i descoberta de la 
Jugatecambiental, hi haurà moltes activi-
tats on, els més petits, hi podran fer un 
munt d’activitats lúdiques i creatives.
Les activitats de la Jugatecambiental del 
parc del Torrent de la Font i del Turó de 

l’Enric es reemprendran l’any vinent amb 
el cicle de primavera.
La Jugatecambiental del parc del Torrent 
de la Font i del Turó de l’Enric es troba 
a la zona de la bòbila del Torrent de la 
Font, on hi ha el mòdul de la Jugatecam-
biental.

Parc de Can Solei i de Ca l’Arnús
Diumenge, 24 de novembre, i en horari 
d’11.30 a les 14.00 hores, al parc de Can 
Solei i de Ca l’Arnús i dins de la  Jugate-
cambiental, tindran lloc nombroses activi-
tats a l’Espai d’art i joc on, el públic familiar 
i especialment els més petits, hi trobaran 
llocs on pintar, construir i jugar en contacte 
amb la natura. La Jugatecambiental del parc 
de Can Solei i de ca l’Arnús es troba al jardí 
de la Casa Clara, l’edifici situat a la part alta 
del parc, just sota el llac. El projecte de la 
Jugatecambiental està organitzat per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament 
de Badalona. Els tallers són gestionats i 
realitzats per l’Obrador de la Riera (parc de 
Can Solei i de Ca l’Arnús), Bosc de Llum 
(parc del Torrent de la Font i del Turó de 
l’Enric) i altres entitats del territori.
 
Per a més informació, podeu trucar a l’Àrea 
de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajun-
tament de Badalona al telèfon 93 483 29 89 
o bé envieu un correu electrònic a mediam-
bient@badalona.cat

L’entitat badalonina, Amics del Teatre Zorri-
lla, en una de les seves reunions, va recor-
dar aquells temps en què Don Juan Tenorio, 
era un clàssic que s’havia de representar en 
aquesta època de l’any. Però avui es gairebé 
impensable poder representar aquest text i 
portats per les ganes de sentir els versos, l’en-
titat teatral va decidir  de demanar la col·la-
boració d’uns entusiastes actors vocacionals 
badalonins i fer una lectura dramatitzada del 
text que han titulat Don Joan: el mite. L’obra 
és una trobada amb Don Joan, observat des 
de punts de vista diferents segons els textos 
que ha  escollit per Miquel Creixell. La dra-
matúrgia i la direcció són d’Olga Galvany i els 
amb fragments triats són de Tirso de Molina 
(1630), de Molière (1665), de Zorrilla (1844) 
i de Palau i Fabre (1977), autors que s’han 
ocupat d’aquest personatge. Els textos seran 
recitats aquest diumenge 17, a les a les 19h a 
la sala Enric Borràs del Teatre Principal.

“Badalona a 
Escena” presenta 
textos de “Don 
Joan: el mite”

Del 22/11 al 28/11/2019
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LA PRÈVIA 10a Jornada Lliga ACB.  Pavelló Fernando Martín, dissabte 23 de novembre a les 18h

Seguir escalant posicions

K. PREPELIC

NIKOS ZISIS

LÓPEZ-AROSTEGUI

ALEN OMIC LUKE HARANGODY

JOVENTUT BADALONA
Entrenador: Carles Duran

Zisis, conversant amb Ventura, Harangody i Omic. / David Grau - CJB

La Penya, després del llarg desplaçament a 
Turquia, tancarà la setmana a Fuenlabrada, 
on aquest dissabte (18h) buscarà la sisena 
victòria consecutiva a l’ACB. Els madrilenys 
(4-5) són catorzens, amb un triomf menys 
que els de Carles Duran (5-4), i venen de 
guanyar el BAXI Manresa a casa (87-83) i de 
donar la campanada a la pista del Kirolbet 

Baskonia (80-92). La mala notícia d’aquest 
darrer triomf, però, va ser la lesió d’un dels 
seus referents, l’exverd-i-negre Christian 
Eyenga (13,6 punts i 4,3 rebots per partit).  
L’escorta Karvel Anderson (14,3 punts per 
partit), els alers-pivots Vyacheslav Bobrov 
(7,8 punts i 3,8 rebots) i Pierre A. Gillet (8,4 
punts i 4,2 rebots), el cinc lituà Egidijus 

MONTAKIT FUENLA
Entrenador Jota Cuspinera

ÁLEX URTASUN

TOMÁS BELLAS

K. ANDERSON

E. MOCKEVICIUS PIERRE A. GILLET

Mockevicius (6,9 punts i 5,3 rebots)  i el ve-
terà Nico Richotti (exTenerife) són algunes de 
les cares noves del Montakit. Aquest octubre, 
a més, els de Jota Cuspinera, amb proble-
mes de lesions, van fitxar un altre il·lustre 
veterà, Àlex Urtasun, que s’ha erigit en una 
peça fonamental (16,8 punts de mitjana en 
els 4 partits que ha jugat). L’escorta es va 

incorporar temporalment i d’entrada signava 
per un mes, però arran del seu rendiment el 
club l’ha renovat fins al 2021. El base Tomàs 
Bellas (11 punts i 4,8 assistències per par-
tit), un altre jugador d’àmplia experiència a 
l’ACB, serà també un dels homes a vigilar per 
part de la Penya, que recupera Kerem Kanter 
després de la seva absència a l’Eurocup. 

Huertas (13), Salin (15), Díez (-), Shermadini (20), 
Suárez (1) -cinc inicial-, Lundberg (8), Yusta (9), 
Gielo (-), López (-), Fran Guerra (5), Atkins (2) i 
Konate (-). 

El Joventut, que va estrenar el logotip de la 
Fundació Probitas a la samarreta, va tom-
bar l’Iberostar Tenerife a l’Olímpic (77-73) 
per sumar la cinquena victòria consecuti-
va a la lliga. Durant molts minuts els de 
Carles Duran van fer un autèntic recital 
de bàsquet, desactivant completament el 
conjunt canari, i a l’inici del darrer quart 
tenien el partit gairebé a la butxaca (67-
47). Malgrat tot, van acabar patint de va-
lent. L’Iberostar va despertar, liderat per 
Shermadini, Huertas i Salin, i l’arbitratge, 
nefast, va acabar de contribuir a la remun-
tada visitant.
Tot plegat va conduir el matx a un ines-

77

JOVENTUT 

López-Arostegui (6), Prepelic (18), Zisis (4), Omic 

(8), Harangody (12) -cinc inicial-, Buford (9), Parra 

(-), Morgan (5), Kanter (4), Ventura (2), Zagars (2) i 

Dimitrijevic (7). 

73

IBEROSTAR TENERIFE

Una gran Penya acaba patint 
per sumar el cinquè triomf

perat final agònic, on els nervis van estar 
a punt de trair els verd-i-negres, que en 
l’últim minut, amb 75-73, van fallar fins 
a quatre tirs lliures seguits (dos d’Omic i 
dos de Ventura). Per sort, Salin va fallar 
un triple per posar els canaris per davant i 
Harangody, ara si, no va perdonar des de 
la línia de personal.
La Penya no mereixia aquest final després 
de manar des del començament gràcies a 
un gran primer quart, on va deixar l’Ibe-
rostar en un pobre 4/18 en tirs de camp  
(21-10). Amb Perrin Buford lluint-se en 
l’estrena a l’Olímpic (9 punts i 7 rebots), 
el 51 a 9 de valoració al descans (39-26 

Propera jornada

 Unicaja - RETAbet Bilbao

 Monbus Obra  -  Mba Andorra

 Montakit Fuenla -  Joventut

 Casademont S. -  BAXI Manresa

  Movistar Estu  -  San Pablo Burgos

 Iberostar Tenerife -  Coosur R. Betis

 UCAM Múrcia  - Barça  

 Kirolbet Baskonia  - València Basket

 Real Madrid  - Herbalife GC

Mba Andorra - Unicaja                89-73

BAXI Manresa - Monbus Obra  79-85

San Pablo B.  - Coosur R. Betis 85-72

Joventut - Iberostar Tenerife  77-73

Barça - Movistar Estudiantes 94-72   

 Herbalife GC - UCAM Múrcia 85-79

València Basket - Casademont S.          92-74

RETAbet Bilbao - Real Madrid     82-81

K. Baskonia - Montakit Fuenla  80-92

Resultats  darrera jornada
  Equip  G P

 1 Real Madrid 8 1

 2  Barça 7 2

 3 Casademont S. 6 3

 4  Iberostar Tenerife 5 4

 5  Morabanc Andorra 5 4

 6  San Pablo Burgos 5 4

 7  RETAbet Bilbao 5 4

   8    Joventut 5 4

 9  Herbalife GC 5 4

10  València Basket 4 5

 11    Kirolbet Baskonia 4 5

 12    Unicaja 4 5

 13    UCAM Múrcia 4 5

 14    Montakit Fuenla 4 5

 15    Movistar Est.                 3            6

 16    Monbus Obradoiro             3            6

 17  BAXI Manresa           2          7

18  Coosur R. Betis 2 7

Classificació

al marcador) deixava ben clar el bon ren-
diment dels badalonins, que en la represa 
van salvar un nou intent de reacció visi-

tant. Tot es va torçar, però, en l’esprint final 
i un parcial de 8-26 va estar a punt de pro-
vocar un disgust dels grossos.
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SUPERMANAGER

1- Huertas, Llull, Ferrari.
2- Toolson, Higgins, Jaime 
    Fernández, Beirán.
3- Kravic, Shermadini, 
     Shengelia, Dubjlevic.

.

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. 10 Jornada 9 
1º SIDROMAG 7 SIDROMAG (Sabadell) 220,20
2º bueno clevins2003 () 208,00
3º Alfa basket balaguera (Almansa) 198,80
......................................................................................................................
59º DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona) 155,80

Lliga (general)
1º Penyacrack4 manel14penya (Badalona) 1.564,80
2º La Familia Isakovic (Sant Boi de Llobregat) 1.551,20
3º Troublemakers smarti (Badalona) 1.537,40
......................................................................................................................
117º DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona) 1.051,20

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

El creixement dels joves de la casa
Si hi ha alguna cosa que és una evi-
dència aquest inici de curs és el creixe-
ment de dos jugadors de la casa: Neno 
Dimitrijevic i Xabi López-Arostegui. El 
primer està a un nivell alt de joc, de 
confiança i de concentració. Només 
cal mirar com fa l’escalfament ara, 
conscient del què s’hi juga i posant-se 
a punt per ser explosiu. Ha fet un pas 
endavant en defensa però sobretot 

l’equip ja li dona lideratge en atac. Xabi 
López-Arostegui li segueix els passos. 
Ha de ser més fort mentalment en mo-
ments però el nivell que està exhibint 
és fantàstic i té tot el futur per davant. 
Són dues ampliacions de contracte que 
es van fer mesos enrere i que asseguren 
un creixement del projecte...amb gent 
de la casa. I això és el què dona sentit al 
què està fent la Penya.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

El panorama europeu s’ha complicat per a la 
Penya, que s’haurà de jugar la classificació 
per al Top 16 en els dos darrers partits. Les 
victòries en la vuitena jornada del Nanterre 
92 a la pista del líder, l’UNICS Kazan (72-
79), i del Cedevita contra el Brescia (73-62) 
han igualat moltíssim el grup C i els dos 
equips, que semblaven descartats, s’han 
reenganxat de ple a la lluita per les quatre 
primeres places.
Els verd-i-negres tancaran la primera fase 
a casa contra l’UNICS Kazan i a Ljubljana 
davant del Cedevita Olimpija, dos partits 
gens fàcils. L’Eurocup, amb tot, s’atura ara 
unes setmanes i el següent partit, contra els 
russos a l’Olímpic, no es jugarà fins al di-
mecres 11 de desembre. 

El passi al 
Top 16 es 
decidirà en les 
dues últimes 
jornades

Omic,  perseguint Doron Lamb. / Darussafaka

Browne (17), Hamilton (8), Veyseloglu (-), Lamb 
(6), Jones (15) -cinc inicial-, Ozmizrak (18), Agva 
(-), Demir (5), Ozdemiroglu (4), Sav (-) Guler (14) 
i Colson (5).  

Guanyar fora de casa a Europa va molt car i 
encara més si fas massa concessions. Això 
és el que li va passar al Joventut a la pista 
del Darussafaka, on va encaixar la quarta 
derrota a l’Eurocup (92-86). Els badalo-
nins, a més, tampoc van poder mantenir 
el “basket-average” amb els turcs (85-82 a 
Badalona). 

86
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López-Arostegui (8), Prepelic (30), Zisis (6), Omic (8), 

Harangody (5) -cinc inicial-, Dimitrijevic (13), Buford 

(2), Parra (-), Morgan (14) i Ventura (-).  

92

DARUSSAFAKA ISTANBUL

Massa concessions 

Els propis errors (19 pilotes perdudes, mol-
tes d’elles evitables) i sobretot el domini 
insultant del rebot per part del Darussafaka 
van ser determinants en la derrota verd-i-
negra. La mobilitat i l’explosivitat de Jona-
than Hamilton (8 punts, 13 rebots i 4 taps) 
i de Jarred Jones (15 punts i 6 rebots) van 
fer estralls dins la pintura, amb la Penya 

minvada per les baixes de Birgander i Kan-
ter, que es va quedar a Badalona per por a 
tenir algun problema. El seu germà Enes, 
jugador dels Boston Celtics, és un destacat 
opositor del govern d’Erdogan i té el passa-
port turc retirat. 
El Darussafaka es va enfilar fins als 26 re-
bots ofensius i va penalitzar constantment 
el conjunt verd-i-negre amb segones i 
terceres opcions. Un llast que a la fi va 
resultar decisiu. Malgrat tot, els de Carles 
Duran van tenir el mèrit de no rendir-se mai 
i arribar vius al final del partit, després de 
remuntar 15 punts de desavantatge (63-48). 
L’explosió anotadora de Prepelic (30 punts) 
va liderar la remuntada dels verd-i-negres, 
que es van acostar a només dos punts (80-
78), però dos triples seguits de Jones i Oz-
mizrak van sentenciar el matx.  

  Equip  G P

 1 UNICS Kazan 5 3
 2  Darussafaka 5 3
 3 Joventut 4 4
 4  Brescia Leonessa 4 4
 5  Nanterre 92 3 5
 6  Cedevita Olimpija 3 5

Eurocup - Grup C

Del 22/11 al 28/11/2019
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LA PRÈVIA 14a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 24 de novembre. 17 hores

Tres punts imprescindibles contra un rival directe

FC BADALONA AE PRAT

POSICIÓ 17è
6 Partits a casa G 1  E 2  P 3

Gols a casa Marcats 4 Rebuts 7
Entrenador Manolo González.

POSICIÓ 18è
6 Partits a fora G 1  E 4  P 1

Gols a fora Marcats 6  Rebuts 7
Entrenador Pedro Dólera.

Foto: Eloy Molina.

El Badalona no es pot permetre res més 
que guanyar, aquest diumenge, a les 17 
hores, si no vol veure frenada de manera 
important la bona marxa que ha exhibit les 
últimes jornades, coincidint amb el retorn 
de Manolo González. I és que dissabte pas-
sat, amb la derrota a Ejea de los Caballe-
ros, l’equip escapulat va fer un pas enrera 
i ara es troba, tot i que encara en l’avant 
penúltima posició, a només un punt del 
cuer, que és l’Oriola, i del penúltim, que és 
el Prat. Precisament el conjunt pota blava 

serà l’equip que rebrà aquest diumenge, 
en un duel en què els tres punts són im-
prescindibles per als escapulats. Cal anar 
amb compte perquè els del Baix Llobregat 
han sumat set dels vuit punts que acumu-
len en els partits que han disputat fora de 
casa: una victòria, contra el Mestalla (1-
2); quatre empats, contra l’Oriola (1-1), el 
Barça B (2-2), l’Ebro (1-1) i l’Olot (0-0); i 
una sola derrota, contra el Lleida (2-0) és 
el balanç que presenten lluny del Sagnier. 
Per altra banda, un dels problemes que el 

Badalona ha de mirar de solucionar amb 
més urgència és la seva manca de gol, com 
ho demostra el fet que és l’equip menys 
golejador de la lliga, amb només vuit gols 
marcats en 13 partits, en set dels quals no 
ha vist porta. Ho reconeixia el mateix Ma-
nolo González, després de la derrota contra 
l’Ejea, dissabte passat: “Estem encaixant 
menys gols que abans que jo arribés, però 
és innegable que ens falta poder golejador.” 
Diumenge, davant de l’afició, toca tornar al 
bon camí.

El Badalona continua 
sent avant penúltim i el 
Prat és penúltim, amb 
un punt menys; els pota 
blava només han perdut 
un de sis partits fora 
de casa

02

EJEA  -  BADALONA

Ejea:  Rafa Santos, Dorado, Torras, Mainz (Ra-
món, 77’), Kike Hermoso, Méndez, Tena, Ballarín 
(Peñaloza, 56’), Manu Molina, Fonsi i Ronald.

Badalona: Álex Sánchez; Iván Malón, Robusté, 
Pelón, Moyano, Valentín; Robert Simón (Máyor, 
55’), Adri Díaz (Cris Montes, 55’), Marc Carbó, 
Kilian Durán (Hugo Esteban, 69’); Chema More-
no.

Gols: 1-0 (25’) Mainz (p). 2-0 (77’) Ramón 

Àrbitre: Sergiu Claudiu Muresan (comité valen-
ciano). T.G: Álex Sánchez, Adri Díaz, Marc Carbó, 
Ramón, Rafa Santos.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Castelló 27 20 8
 2. Lleida 25 17 8
 3. Sabadell 25 16 9
 4. Andorra 24 18 9
 5. Barcelona B 21 19 14
 6. Llagostera 21 18 15
 7. La Nucía 19 15 12
 8. Vila-real B 19 14 14
 9. Espanyol B 18 18 15
 10. Olot 18 11 9
 11. Ejea 17 16 15
 12. Cornellà 17 18 19
13. València Mestalla 15 13 14
 14. At. Llevant 15 14 18
 15. Ebro 14 12 15
 16. Hércules 12 15 17
 17. Gimnàstic 11 15 22
 18. Badalona 9 8 18
 19. Prat 8 9 19
 20. Oriola 8 11 27

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

Propera Jornada Resultats Jornada 13

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

Divendres de la setmana passada, 15 
de novembre, va finalitzar el termini de 
presentació de candidatures a les elec-
cions del CF Badalona amb una única 
llista, la presidida per Miguel Ángel 
Sánchez. Així, doncs, la transformació 
del club escapulat en Societat Anònima 

NO HI HAURÀ ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA

BREUS

Esportiva seguirà el seu curs sense que 
hi hagi eleccions a la presidència, quel-
com que hauria endarrerit el procés. El 
següent pas serà la convocatòria d’una 
assemblea extraordinària en la qual els 
socis escapulats seran els primers que 
podran optar a cobrir el capital social.

El Badalona ha quedat emparellat amb 
el Real Oviedo en la primera ronda de la 
copa. L’eliminatòria es disputarà a partit 
únic a l’Estadi Municipal, perquè l’equip 
asturià és de superior categoria -juga 

LA COPA, CONTRA L’OVIEDO

a segona divisió-. En el moment del 
tancament d’aquesta edició no s’havia 
decidit la data i l’hora del partit, però 
està previst que es disputi entre el 17 i 
el 19 de desembre.

EMPAT EN L’AMISTÓS CONTRA LA SELECCIÓ CATALANA

Dimecres al vespre, el Badalona es va 
enfrontar a la selecció catalana ama-
teur, que prepara la seva participació 
en la copa de les Regions UEFA, en 
un partit amistós que es va jugar a 
l’Estadi Municipal. Manolo González 
va aprofitar per donar minuts als juga-

dors que menys estan participant i el 
resultat va ser d’empat a dos. Máyor 
va avançar el Badalona, Sergio Ber-
múdez i Jan Antoni González van 
remuntar pel combinat entrenat per 
Toni Almendros i Cris Montes va fer 
l’empat definitiu.
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El Seagull comença a despenjar-se mas-
sa d’hora del grup capdavanter de la clas-
sificació. S’ennuega amb els equips de la 
zona baixa de la taula. i així ha ocorregut 
per tercera vegada aquesta temporada.
En la jornada anterior, les ‘gavines’ van 
salvar un punt contra el penúltim equip, 
el Parquesol castellanolleonès. El con-
junt ‘taronja’ no va sumar la segona vic-
tòria del curs per ben poc. La capitana 
del Seagull, Alba Gordo, ho va evitar als 
minuts finals.
Tot i que les badalonines van ser les 
protagonistes del joc a l’Estadi davant el 
Parquesol, no van tenir prou amb el do-
mini del partit i la possessió de la pilota 
per sumar una nova victòria. El conjunt 
d’Ana Junyent va mantenir aquesta dinà-
mica durant tot l’enfrontament i va crear 
ocasions, sense l’encert final que frena 
les badalonines des de fa diverses jor-
nades. 
Durant les dues primeres jornades de 
Lliga com a locals, l’olfacte golejador 
badaloní va ser excels. En els darrers 

partits ha estat escàs. «Estem tristes i 
decebudes perquè, una vegada més, no 
hi ha manera que la pilota entri», explica 
l’entrenadora.
El Parquesol es va avançar al marcador al 
primer temps amb un gol en pròpia por-
teria de Barea. Tot i això, Pilar Garrote va 
igualar el matx dos minuts més tard.
En el tram final, les de Valladolid van 
marcar l’1-2 i Alba Gordo va salvar un 
punt amb el 2-2 a pilota aturada.
Al final del partit, Ana Junyent va des-
tacar la feina del Parquesol, que no va 
fallar en les poques oportunitats que va 
tenir davant de porteria: «han intentat 
sorprendre’ns amb pilotes llargues i con-
traatacs». Amb aquest punt, el Seagull 
es manté a la zona mitjana - baixa de la 
taula, amb 16 punts. A 9 de la primera 
posició i amb un marge de 7 respecte a 
les posicions de descens. Aquest dissab-
te a les 16h, les ‘gavines’ es desplacen 
fins a Pamplona per jugar contra el líder 
del grup Nord de la lliga Reto Iberdrola, 
l’Osasuna (16h). Foto: X.G

Alba Gordo salva un punt ‘in extremis’
i evita la segona desfeta a l’Estadi (2-2)
La capitana va igualar el matx contra el Parquesol al minut 89
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La primera gran golejada de la 
Unificació Llefià va tenir un regust 
agredolç al Municipal de Llefià. 
Dolç perquè es va aconseguir la 
vuitena victòria de la temporada i 
la defensa de la primera posició de 
la taula per segona jornada conse-
cutiva però agre perquè el davanter 
Demba es va lesionar al minut 7 de 
partit, tot just després d’inaugurar el 
marcador davant el Canyelles.
Però parlem de la part positiva del 
matx. El conjunt de Jordi Souto va 
mostrar la seva versió més letal da-
vant un equip que va ser víctima de 
la força del líder, el més efectiu de 
les onze jornades de Lliga que ha 
disputat el bloc badaloní. 5 gols per 
sumar ja 27 punts a la taula i aug-
mentar a 7 la distància respecte a la 
tercera posició. Tan sols un amb el 
Sant Pol, segon classificat.
Diumenge a les 12h, la Llefi visitarà 

el camp de la UD Parc.

A Tercera Catalana es va viure una 
jornada inèdita aquest curs. Per 
primera vegada en mes i mig de 
competició, cap equip badaloní va 
sumar victòria. El Lloreda va pro-
tagonitzar una de les notícies de 
la jornada, ja que després de 10 
triomfs seguits, va ensopegar a 
casa contra tot un Vilassar de Mar 
B, també aspirant a l’ascens a Sego-
na Catalana (0-0). Per la seva part, 
el Young Talent va caure contra el 
Llavaneres a Badalona Sud (1-2) i 
el Pere Gol va empatar al camp de la 
Mataronesa (0-0).

‘Hat-trick’ de victòries trobem a 
Quarta: el YT B va superar l’Albirro-
jita a domicili (2-3), el Pere Gol B 
la Darna (0-1) i el Pomar l’Alegria 
lluny de Badalona (1-4).Foto: M.E

Més gols, més efectivitat, més líders: la Llefià 
goleja el Canyelles i ningú li pot aturar els peus
El Vilassar B frena la ratxa del Lloreda (1-1)
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La formació de jugadors el creixement in-
dividual de joves talents és la base de la 
recepta perquè la Minguella 2019 - 2020 
comenci a treure el cap a Primera Catala-
na. Tocant de peus a terra i sense mirar més 
enllà de la pròxima jornada ha aterrat Juli 
Jiménez a Casagemes, agafant el relleu de 
David Martínez a la banqueta blava i acom-
panyat de Jordi Martí i Álvaro Núñez, els 
seus homes de confiança al cos tècnic.
Amb sis victòries - quatre de les quals se-
guides - en vuit jornades i la defensa de la 
tercera posició, el primer equip badaloní 
treu el cap entre les posicions capdavante-
res del grup 1

Abans de començar a parlar de l’etapa 
actual a la Minguella, de quina mane-
ra va tancar Juli Jiménez el seu capí-
tol al Círcol? 
Va ser una decisió personal per motius la-
borals. El club necessitava una persona que 
estigués 100% amb ells i el temps lliure 
que tenia no arribava per dedicar les hores 
que necessitava l’equip.

I una vegada va arribar l’estiu, Min-
guella va contactar amb tu...
Tenia clar que després de tants anys en-
trenant havia de prendre una decisió. Vaig 
tenir l’oportunitat d’entrenar lluny de casa 
a nivell professional però amb quasi 50 
anys no toca. En un altre moment de la vida 
doncs potser l’hauria acceptat. Minguella 

em va trucar perquè volia fer un canvi de 
projecte i després d’un parell de converses 
amb en Ramón (coordinador) es va acabar 
de tancar.

Va ser molt definit el projecte? As-
cens? 
No. El grup és pràcticament nou i anem 
partit a partit. L’objectiu inicial és salvar la 
categoria, generant uns hàbits de treball i a 
nivell de club, amb aportació del sènior B.

Observant les darreres temporades, la 

salvació no és un repte poc ambiciós? 
Quan arribes a un club i amb un grup nou, 
no es pot valorar la temporada a llarg ter-
mini. Encara estem en procés de fer grup 
i equip. El temps definirà a final de tempo-
rada si estem en aquest context per poder 
aspirar a Copa Catalunya. A data d’avui 
estem content amb els resultats i anem de 

són les que són. Deixarem passar la primera 
volta per poder fer la primera valoració. Hem 
d’intentar ser constants durant tot l’any.

El bàsquet badaloní ha fet un pas en-
davant en les darreres temporades. 
Sense anar gaire lluny, Badalonès i 
Maristes van assolir l’ascens a EBA 
el curs anterior. Ha arribat l’hora de la 
Minguella per tornar a Copa? 
Sí i no. Hem de tenir molt clar que a Min-
guella hi ha una vessant molt important: la 
formació de gent jove que després fa el salt 
a altres entitats. Com a entrenador tinc l’ob-
jectiu que els meus jugadors siguin millor 
a final de temporada. A diferència d’altres 
entitats, nosaltres oferim un plus als entre-
naments que els nanos ho valoren. Si hem 
de fer el salt i ens ho hem guanyat, el farem 
però el repte és assolir els objectius dia a dia.

Quins són els rivals directes? 
A priori, Grup Barna i Mataró perquè han 
baixat de Copa, Claret no és sorpresa perquè 
té experiència i també Arbúcies i Palamós. 
Hem de ser constants durant els 26 partits.

El teu compromís amb la Minguella 
serà a llarg termini? 
És un canvi de projecte on esportivament ha 
estat bé en els darrers anys i agafo la res-
ponsabilitat esportiva i de club. Estic molt 
agraït que els jugadors valorin aquest extra 
d’entrenament perquè puguin fer un pas 
endavant en la seva formació i creixement.

Foto:  M. Expósito

Juli Jiménez: “Si hem de fer el salt de categoria 
el farem, però l’objectiu és el dia a dia”
L’entrenador de la Minguella valora la seva nova etapa a Casagemes
El primer equip blau defensa la tercera posició del grup 1 de Primera Catalana

“Encara estem en 
procés de fer grup i 
formar equip”

mica en mica.

La primera incorporació que vau anun-
ciar va ser la de José Luis Lorente.
És important tenir dues o tres peces amb 
experiència. Fa temps que ens coneixem i 
volia un jugador de les seves característi-
ques.
Quatre victòries seguides i sis en vuit 
jornades disputades. Es comença a 
veure cap a quina direcció va l’equip?
Vaig partit a partit. No serveix de res mirar 
més enllà de la pròxima jornada. Estem com-
petint molt bé i les circumstàncies d’efectius 

“Hem d’intentar ser 
constants durant tot 
l’any”
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La Unió Gimnàstica i Esportiva organit-
za pel pròxim dissabte 14 de desembre, 
una nova edició del Campionat de Ba-
dalona d’atletisme, el qual tindrà lloc a 
les pistes Paco Àguila.
La gran novetat d’enguany serà la 
participació en categoria cadet (2004-
2005), i absolut (a partir del 2003).
Cada atleta podrà participar en tantes 
proves com així ho desitgi, optant a 
medalles en les dues primeres en què 
participi. En el cas dels concursos, el 
límit serà de 20 atletes per categoria i 
sexe, mentre que en el cas de les cur-
ses es podran inscriure fins a 40 par-
ticipants.
Els cinc primers classificats de cada 
prova, categoria i sexe, rebran medalla. 
En el cas dels 60 m ll. hi haurà elimina-
tòries fins que els vuit millors es clas-
sifiquin per a la final. En el cas dels 600 

Torna el 
Campionat 
de Badalona 
d’atletisme Paco 
Àguila

Aquest dissabte arriba 
la 3a edició de la Bada Trail

Aquest dissabte 23 de novembre, a par-
tir de les 20 hores, es disputarà la tercera 
edició de la cursa nocturna de muntanya 
Bada Trail, una cursa solidària de dos 
recorreguts pel parc de la serralada de 
Marina, un de 15,7 km i, com a novetat 
d’aquest any, un altre recorregut de 5,5 
km, amb sortida i arribada a les Pistes 
Municipals d’Atletisme Paco Águila de 
Badalona.
La Bada Trail 2019, destaca per tenir un 
caràcter solidari donat que es destinarà un 
euro de cada inscripció dels participants a 
l’associació benèfica La sonrisa de Danie-

la, amb col·laboració amb l’Hospital Uni-
versitari Vall d’Hebron de Barcelona, per a 
la investigació i la cura de la Histiocitosis 
de cèl·lules de Langerhans, coneguda 
també com histiocitosis X una malaltia 
minoritària, de causa desconeguda i que 
afecta a 1 de cada 200.000 nens o nenes.
L’acte de presentació va comptar amb la 
presència de l’alcalde de Badalona, Álex 
Pastor; el coordinador d’Esports, Jordi Fe-
rrón; el president del Club Esportiu Bubo 
Sports Events, Miquel Artero; i la funda-
dora de l’associació La sonrisa de Daniela, 
Rosi Santiago.

Els Badalona Dracs conquereixen 
la seva 10a Copa Catalana

Els Badalona Dracs van revalidar el títol de la 
Copa Catalana en derrotar als Pioners per 13 
a 29, en partit disputat a l’Estadi Joan Serraï-
ma de Barcelona. Aquest és el 10è campionat 
badaloní en aquesta competició.
Malgrat l’evidència de trobar-se encara en 
procés de rodatge, l’equip negre-i-plata va do-
minar des de l’inici, amb el quarterback Sergi 
Gonzalo, portant les regnes del partit. Dues 
passades seves, de 60 i 5 iardes, van propiciar 
les primeres anotacions, amb els touchdowns 

de Jordi Rua i Guillem Garcia, respectivament. 
La societat Gonzalo-Garcia eixamplava les 
diferències en el segon quart, amb un touch-
down en pasada de 7 iardes. Amb el resultat 
de 0 a 22 s’arribava al descans.
Els de l’Hospitalet no van donar el seu braç 
a tórcer, retallant diferències mitjançant Pol 
Ruiz, en recepcionar una pasada de 12 iar-
des. . Poc va durar l’alegria riberenca, quan 
Guillem Garcia aconseguia la seva tercera 
anotació.

La defensa badalonina va tornar a mostrar-se 
força contundent, de la ma de Pol Cunillera i 
Jofre Cano. L’únic punt negatiu va ser la pe-
nalització de 45 iardes després de tres faltes 
consecutives, comportant la segona anotació 
de Pioners.
Tots dos equips es tornaran a veure les cares 
aquest diumenge, en partit corresponent a les 
semifinals de la Copa d’Espanya. El partit es 
disputarà al Camp Municipal de Montigalà a 
les 12 hores.

El jugador del CTT Badalona Pau Lloret ha 
participat a l’Open Internacional de Portugal 
celebrat a Guimarães, localitat propera a Bra-
ga. Lloret es va desplaçar convocat amb la Se-
lecció Catalana.
Lloret va aconseguir superar la fase de grups 
en la categoria júnior, tot i encara ser cadet fins 
a final d’any. Al quadre final, va caure en pri-
mera ronda contra el porto-riqueny Torres en 
un llarg i ajustat partit on tots dos jugadors van 
anar-se guanyant els sets alternadament.
En dobles, Lloret va fer parella amb Tauler, 
de l’Escala. Els catalans van superar les dues 

Lloret, a les portes de les medalles 
a l’Open Júnior de Portugal

primeres rondes contra parelles italianes 
i portugueses per 3 a 0. A vuitens de final 
varen vèncer a una dupla holandesa i leto-
na (3-1) i es van trobar amb els favorits, els 
francesos Lebrun i Dorcescu amb qui van 
cedir per la mínima, tot i avançar-se per 2 
a 1. Així doncs, els catalans van quedar-se 
a les portes de les medalles contra la parella 
que finalment es va proclamar campiona.
Finalment, en la prova d’equips, el badaloní 
es va emportar una medalla amb Espanya ‘A’, 
formada per Gutiérrez, González, Pantoja i 
Lloret, tot i que no va disputar cap partit.

Del 22/11 al 28/11/2019
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Mart s’oposa a Urà i potser és moment de fer canvis 
en la manera de gestionar l’economia. Compte amb els 
robatoris, no perdis de vista les pertinences en llocs 
públics.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
El Sol transita pel sector laboral, on pot augmentar 
l’activitat. Assumptes de salut, que demanen curació 
o proves, es posen en marxa. Possible tensió al sector 
familiar.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Venus comença a transitar pel sector domèstic i et pots 
sentir tan a gust a casa que no voldràs sortir. Dies de 
celebracions a casa. T’enfoques en un assumpte patri-
monial.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Hi ha una persona, probablement d’origen estranger, 
interessada en tu. Pot ser que en les setmanes vinents, 
t’ho faci saber. Fas noves amistats en una activitat grupal.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
En el teu procés d’alliberar-te del que ja no funciona, 
pots trobar-te en aquests dies, amb algú que qües-
tioni el que fas, o com ho fas. Escolta’l, però tu de-
cideixes.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol comença a transitar pel sector afectiu. Si tens 
fills, pots viure moments entranyables amb ells, en 
aquest període. També pots ser que t’enfoquis en cer-
car parella.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Mart i Venus al teu signe, et poden fer més resolu-
tiu. Si tenies coses pendents, ara pots abordar-les. Et 
preocupa la teva imatge. Pretendents o pretendentes, 
a la vista.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Urà oposat a Mart, pot donar-te una dosi extra pels as-
sumptes laborals. Potser et caldrà valorar cada pas que 
donis, assegurar-te bé per obtenir els millors resultats.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Molta imaginació amb l’aspecte de Mercuri i Neptú, 
però cal ser prudent en aplicar-la. El Sol activa el 
sector de la parella. Si no en tens, es pot donar una 
possibilitat.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
S’activen qüestions relatives al sector familiar i pots 
retrobar-te amb un membre de la família. De manera 
previsora, comences a preparar la llar per l’arribada del 
Nadal.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Felicitats! El Sol entra al teu signe i renoves energia in-
terna, la més important per dur endavant els projectes. 
Si hi havia coses aturades, es poden començar a moure.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Neptú, rep un bon aspecte de Mercuri que et pot om-
plir de fe i ampliar la perspectiva. Si necessitaves una 
empenta per iniciar un projecte, sentiràs ganes de co-
mençar.
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