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L’enderroc 
s’allargarà 
durant mesos
Els operaris han començat els treballs 
manualment amb l’ajuda de dues grues
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Els treballs podrien allargar-se fins Nadal

El dilluns, 28 d’octubre, van començar a fer-
se notar unes esquerdes en l’edifici número 
16 del Passatge de la Torre, al barri de La 
Salut de Badalona. Aquell mateix dia, els 
Bombers van procedir a desallotjar el bloc, 
42 persones, i també l’edifici del costat. Un 
total de 48 persones desallotjades, 29 de les 
quals es troben a pensions o apartaments, 
amb Serveis Socials fent-se càrrec.
Aquells dies, tant les famílies com l’Ajunta-
ment es trobaven a l’espera de la revisió de 
l’edifici per part d’uns tècnics que poguessin 
informar de l’estat del bloc. Va ser el passat 
dimarts 4 de novembre, quan es va procedir 
a enderrocar l’edifici manualment, tal i com 
va informar el regidor d’Urbanisme i Protec-
ció Civil, Rubén Guijarro. La gran esquerda 

Comencen a enderrocar 
l’edifici del Passatge de la Torre manualment

que es pot veure des de l’exterior de l’edifici 
va aparèixer fa només unes setmanes, tot i 
que, al 2017, l’Ajuntament de Badalona ja va 
fer 5 requeriments a la comunitat per tal de 
rehabilitar-lo. 
Aquesta és una construcció de l’any 1967 
que no segueix l’ordenació urbanística de la 
zona, ja que es va construir abans del Pla 
General Metropolità que data de l’any 1976.

Treballs manuals
Els tècnics i operaris van començar aquest 
dilluns els treballs previs per enderrocar 
l’edifici del Passatge de la Torre, afectat 
d’aluminosi. El primer pas ha estat retirar 
tots els subministres del bloc de pisos, com 
ara la llum o el gas. També es retirarà tota 

1 TONA DE ROBA RECOLLIDA

La solidaritat dels veïns i veïnes de Bada-
lona no ha conegut límits aquests dies. 
Diferents associacions de veïns i veïnes, 
impulsades des de l’entitat de Sant Joan 
de Llefià Gran Sol, s’han ofert per recollir 
roba que qualsevol volgués donar per a 
les famílies afectades pel desallotjament.  
En només dos dies, l’entitat de veïns del 

Gran Sol ha recollit una tona de roba. De 
moment, segons aquesta entitat, ja no 
necessiten més roba. L’associació han 
agraït la col·laboració dels veïns de la 
ciutat. D’altres associacions, com la de 
Sant Crist, Grupo Vírgen de la Salud, Bu-
falà, també s’han unit a la campanya per 
recollir roba pels afectats.

la línia telefònica de l’edifici i mentre durin 
els treballs el passatge de la Torre i el pas-
satge dels Encants quedaran tallats. L’ende-
rrocament tindrà dues fases, una primera de 
manual, que durarà diverses setmanes per la 

complexitat de l’operació, i una altra de me-
cànica. L’empresa contractada per efectuar 
les tasques de demolició és Obres i Serveis 
Roig SA, que va ser seleccionada entre les 
dues propostes presentades seguint criteris 
tècnics. El pressupost de l’operació és d’en-
tre 350.000 i 450.000 euros més IVA. L’im-
port definitiu dependrà de com es desenvo-
lupin i quins recursos necessitin els treballs 
de demolició. Per portar a terme l’enderroc 
l’empresa disposa de sis operaris, un en-
carregat, dos tècnics qualificats, diverses 
grues i camions per retirar les runes

Famílies afectades
L’alcalde de Badalona ha assegurat que les 
famílies afectades tenen a la seva disposició 
tots els serveis possibles. Badalona Serveis 
Assistencials ha facilitat medicament a les 
persones afectades. S’han desallotjat un 
centenar de persones tant del bloc afectat 
com dels colindants i aquests no tornaran a 
casa fins que no s’acabi l’enderroc. A aquells 
afectats directament se’ls garanteixen dues 
setmanes d’emergència habitacional.
Per altra banda, el CAP La Salut ja torna a 
funcionar amb normalitat, després que dis-
sabte passat l’activitat es traslladés al CAP 
Dr Robert.

Foto: Ángela Vázquez

Foto: Ángela Vázquez
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ERC i Guanyem reclamen l’aprovació 
de les ordenances fiscals de 2020

La Guàrdia 
Urbana evita 
el suïcidi d’un 
home al barri 
del Congrés

ERC i Guanyem han mostrat pú-
blicament la seva preocupació per 
l’aprovació de les ordenances fis-
cals de 2020, per part del govern 
municipal. 
Segons les dues formacions, les 
ordenances fiscals per l’any que 
ve encara no s’han presentat i els 
grups municipals tenen dubtes que 
es segueixin els procediments ha-
bituals de presentació mitjançant 
una audiència pública. 
ERC Avancem-MES ha proposat 
implementar un recàrrec, de fins 
el 50% sobre la quota de l’IBI, als 
habitatges buits. La Llei d’Hisendes 
Locals ho recull des de l’any 2002, 
però no s’havia pogut aplicar per la 
manca d’un reglament estatal que 

El passat diumenge, 3 de novembre, per la 
nit la Guàrdia Urbana de Badalona van evi-
tar el suïcidi d’un home que volia llançar-se 
al buit des d’un novè pis al carrer de Sant 
Marc, en el barri del Congrés.
L’home, que es trobava en estat etílic, s’ha-
via pujat al mur del balcó, pel que sembla 
amb intenció de suïcidar-se. Just quan 
s’ha inclinat cap endavant, els agents s’han 
abalançat sobre ell des dels costats i l’han 
pogut subjectar i introduir de nou al balcó.
L’home ha estat traslladat per una ambulàn-
cia del SEM a un centre hospitalari, quedant 
ingressat en la unitat de psiquiatria.

ho havia de permetre i que mai es 
va arribar a aprovar.  
El grup republicà també demanarà 
que el govern adopti una bonifica-
ció de fins al 95% per als habitat-
ges llogats amb renda limitada, a la 
recaptació de l’IBI, en base al preu 
del lloguer, sempre que aquest esti-
gui per sota de l’índex de referència 
de la Generalitat de Catalunya. 
Per la seva part, Guanyem reclama 
al govern local revertir l’eliminació 
d’aquests ajuts per part del PSC al 
2019 i ampliar-los a famílies amb 
escassos recursos econòmics. Així 
mateix Guanyem Badalona demana 
al govern la convocatòria urgent del 
Consell Municipal de l’Habitatge i 
proposa mesures urgents.

Can Ruti rep diners de La Marató de TV3 per a 
3 projectes de recerca en càncer

A finals de la setmana passada, en un acte 
a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, es van 
lliurar els guardons per als 43 projectes de 
recerca que rebran finançament per inves-
tigar en càncer, gràcies als fons recaptats 
a l’edició 2018 de La Marató de TV3 i Ca-
talunya Ràdio. Tres d’aquests projectes es 
duran a terme liderats per professionals de 
Germans Trias.
El Doctor Eduard Serra Arenas, cap del grup 
de recerca en Càncer Hereditari a l’IGTP 
ha rebut quasi 400.000 euros per avaluar 
l’efectivitat de teràpies dirigides a altera-
cions genètiques recurrents en tumors ma-
lignes de la beina del nervi perifèric. Tots 
els projectes finançats per La Marató d’en-
guany estan formats per dos o més equips 
d’investigació, aquest projecte es durà a 
terme juntament amb l’IDIBELL i el VHIR. 

Des de l’Institut de Recerca de la Sida, Irsi-
Caixa, la Doctora Cecilia Cabrera Navarro, 
investigadora de l’IGTP estudiarà la signa-
tura genètica i immune per predir la respos-
ta a quimioteràpia neoadjunvant en pacients 
amb càncer de bufeta. Són 300.000 euros 
per finançar el projecte, en què també hi 
participa l’IMIM.
El tercer projecte de Germans Trias, finançat 
per aquesta edició de La Marató és el que 
lidera el Doctor Pedro Luis Fernández Ruiz, 
cap del servei d’Anatomia Patològica a 
l’Hospital Germans Trias. El Dr. Fernández 
podrà finançar amb quasi 300.000 euros 
l’estudi de perfils moleculars i microes-
pectroscòpics integrals de carcinomes de 
mama i la seva resistència al tractament 
neoadjuvant, juntament amb investigadors 
de l’ICFO.

Canonge Baranera, 45
08911 Badalona

elvermut45@gmail.com
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Acte d’entrega dels guardons per la recerca del càncer
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Veïns del carrer de la Camèlia tornen 
a tallar l’accés per reclamar millores

El passat dilluns, 4 de novembre, un grup 
de veïns del carrer de la Camèlia, a Coll i 
Pujol, van tornar a tallar el carrer amb tan-
ques cansats de l’estat de deixadesa que 
presenta fa temps la zona. 
Els veïns i veïnes fa mesos que reclamen 
l’asfaltat del carrer i també del solar Fone-
ria, actual espai que utilitzen aquests/es per 
aparcar. Cada vegada que plou el carrer i 
el solar es converteixen en un fangar difí-
cil de circular, tant per vehicles com per a 
vianants. El passat juliol, els veïns ja van ta-
llar la zona pel mateix motiu. A més, també 
demanen la descontaminació del solar, que 
havia estat una foneria, i que s’asfalti tota la 
zona per poder solucionar els forats que no 
paren d’aparèixer al carrer.

Dotze menors identificats per 
destrosses al Passeig Marítim
El passat cap de setmana, durant 
dues nits seguides, un nombrós 
grup de joves va ocasionar danys 
al mobiliari urbà i a diverses porte-
ries d’edificis del Passeig Marítim 
de Badalona, concretament entre 
aquest i el carrer E. Maristany.
Bancs arrencats, senyals tombades 
i ampolles de vidre trencades van 
estar alguns dels actes vandàlics 
que el grup de 12 menors va oca-
sionar, a més de danys a vehicles o 
porteries d’accés als immobles.
La Guàrdia Urbana de Badalona ja 
ha localitzat al grup de joves. Els 
testimonis d’aquests actes han 
estat clau per això. Els menors 
han estat entregats als seus pares 
i s’han instruït les corresponents 
diligències penals que han estat 
remeses a la Fiscalia de Menors de 
Barcelona.

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

Avui, 8 de novembre, tothom que vulgui 
col·laborar podrà donar sang de 9h a 21h al 
Centre Cultural el Carme i a l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol. Aquesta campaña está te-
nint una difusió molt gran, ja que fins i tot fa-
mosos, com Jorge Javier Vázquez, han decidit 
informar sobre l’horari i els punts de donació. 
Sota el lema “dóna el millor de tu, dóna sang” 
es vol demostrar que tots som importants a 
l’hora de realitzar aquest tipus d’accions.

MARATÓ DE DONANTS DE SANG A 
BADALONA

BREUS

EL ‘CUPÓ DIARI’ DE L’ONCE REPAR-
TEIX 350.000 EUROS A LA SALUT

L’ONCE ha repartit 350.000 euros al barri de La 
Salut, al sorteig del cupó diari d’aquest dilluns 
4 de noviembre. Ángel Francisco García Calle-
jón, agent venedor dels jocs responsables de 
l’Organització, és qui ha portat la sort al barri de 
La Salut de Badalona des del quiosc ubicat a la 
carretera Antiga de València, número 28. Ángel 
Francisco persona amb discapacitat com tots 
els venedors de l’ONCE, va vendre 10 cupons 
premiats amb 35.000 euros cadascú d’ells. En 
total, va repartir 350.000 euros.

LA INJUSTA SENTÈNCIA DE ‘LA MA-
NADA’ DE MANRESA CONCENTRA A 
CENTENARS DE PERSONES

El passat dilluns, 4 de novembre, la Comissió 
Unitària 8 de març  va convocar una concen-
tració a la Plaça de la Vila de Badalona en con-
tra de la sentència de La Manada de Manresa. 
Centars de dones i homes hi van acudir a l’ac-
te, a més de personalitats polítiques i diferents 
entitats. Amb aquest gest es pretén protestar 
contra l’actual codi penal i es demana una re-
forma d’aquest perquè aquestes sentències no 
es tornin a repetir.

Núm. 677
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El nou Bingo del barri del Gorg, que por-
tarà per nom “Bingo Badalona”, va obrir les 
seves portes el passat dissabte, 2 de no-
vembre. El nou bingo, el segon que tindrà 
la ciutat, està ubicat al carrer Ponent, 94 i 
està operat per l’empresa “Grup Binelde”. 
La nova sala de jocs té una capacitat per 
unes 400 persones i obrirà cada dia. El nou 
establiment també té un aparcament, amb 
capacitat per uns 45 vehicles.
Actualment, Badalona té un bingo, ara 
sumarà un altre, i tres sales d’apostes. Es 
desperta, d’aquesta manera, el debat sobre 
les sales de joc a Badalona.

El nou BINGO de 
Badalona obre 
les seves portes

La cadena de supermercats Veritas és un 
dels set líders empresarials guanyadors 
del primer premi anual Best for Spain per 
estar entre les empreses B Corp que més 
impacte positiu han generat a Espanya. 
Concretament, Veritas és la B Corp que 
més ha millorat el seu impacte positiu des 
de l’última avaluació. Des que es va crear 
el 2002, Veritas ha treballat per complir el 
seu propòsit: fer accessible a tothom la mi-
llor alimentació, oferint la màxima varietat 
de productes amb certificació ecològica al 
millor preu per garantir una alimentació sa-
ludable i saborosa.
Per ser fidel al seu propòsit i compromisos, 
Veritas es recolza en eines de gestió amb un 

Veritas premiada com a empresa 
de l’any en impacte positiu

ampli reconeixement internacional, com la 
certificació B Corp i els Objectius de Des-
envolupament.
Segons Silvio Elías, conseller delegat i fun-
dador de Veritas “a Veritas creiem que per 
oferir la millor alimentació no només cal 
treballar un bon producte, sinó que també 
cal ser una bona empresa. Per això, inten-
tem ser, dia a dia, més conscients, respon-
sables i sostenibles en la nostra gestió i 
operació”.
Els premis Best for Spain són atorgats per 
B Lab Spain, una organització sense ànim 
de lucre que té l’objectiu d’impulsar un mo-
viment global de persones que utilitzen els 
negocis per generar un impacte positiu al 

món. Amb més de 3.000 membres en 64 
països i 150 indústries, B Lab uneix amb 
èxit les empreses entorn d’una visió única i 
inspiradora: utilitzar la força de negocis per 
generar un impacte positiu. Les empreses B 
Corp estan demostrant que fer negocis de 
manera diferent és possible, i es prenen de 
debò els seus compromisos: cada B Corp 
se sotmet a una avaluació d’impacte rigoro-
sa per mesurar el seu acompliment en cinc 
categories clau: comunitat, treballadors, 
medi ambient, governança i clients.
Inspirant-se en els premis internacionals 
Best for the World organitzats cada tardor, B 
Lab Spain s’ha proposat determinar aquest 
any quines B Corps han anat més enllà per 
ajudar a construir una economia millor al 
seu país, generant el màxim impacte positiu 
en una de les cinc categories. 
A més de Veritas, aquest any sis empreses 
B Corp més han rebut el premi Best for 
Spain: AlmaNatura en la categoria general, 
Cuento de Luz en comunitat, Integral en tre-
balladors, Triodos Bank en governança, Flor 
de Doñana en medi ambient i Pensium en 
clients. Les empreses que han rebut el reco-
neixement van ser elegides pel seu acom-
pliment en les seves avaluacions d’impacte 
B verificades. 

El programa està dirigit per a joves sense graduat d’ESO

Inaugurats els Programes 
de Formació i Inserció

El passat dimarts, 6 de novembre, el 
Museu de Badalona va acollir l’acte d’in-
auguració del curs 2019-2020 dels Pro-
grames de Formació i Inserció (PFI), uns 
programes pensats per a joves d’entre 16 
i 21 anys que no han obtingut el Graduat 
en Educació Secundària Obligatòria.
L’objectiu dels PFI, que són voluntaris 
i duren un curs acadèmic, és propor-
cionar a aquests joves la possibilitat de 
tornar al sistema educatiu (a la formació 
professional) i a l’aprenentatge impres-
cindible per accedir al mercat de treball.
L’acte també va ser un reconeixement al 
professorat de les diferents modalitats 
dels programes, per les tasques d’orien-
tació i d’acompanyament a aquestes per-
sones joves.
L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, va 
encoratjar als joves per tal que “aprofi-

teu aquesta oportunitat perquè el vostre 
futur depèn del vostre esforç” i va agrair 
la tasca que desenvolupen el professorat 
i els centres educatius de la ciutat par-
ticipants als Programes de Formació i 
Inserció.
L’acte també va comptar amb la presència 
de la primera tinenta d’alcaldia i regidora 
d’Infància i Joventut, Aïda Llauradó i del 
tercer tinent d’alcaldia i regidor d’Educa-
ció, Jordi Subirana, amb el testimoni de 
persones encarregades de la coordina-
ció dels programes, de tres exalumnes 
que van explicar les seves experiències 
al voltant de com el curs va ser un pont 
per continuar la seva formació i la seva 
millora personal, i de quatre alumnes 
més que actualment estan estudiant un 
PFI a diferents centres d’ensenyament de 
la ciutat.

Del 08/11 al 14/11/2019
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Soraya i Macaco donaran el tret de 
sortida al Nadal a Badalona

Badalona comença a preparar les festes 
de Nadal. Enguany, el dissabte 30 de no-
vembre, es donarà el tret de sortida amb 
l’encesa dels llums de Nadal i, com l’any 
passat, amb el parc cultural i el concert 
“Hola Nadal 2019”.  A partir del pont del 

Petroli, i durant tot el dia, podreu trobar 
activitats per a tota la família. Dins del 
recinte s’organitzarà  la 7a Fira de Joves 
Creadors de Badalona, al mateix passeig 
marítim. Aquesta fira, que porta per nom 
Connect’Art 2019, té com a objectiu con-

vertir la ciutat en un espai de trobada crea-
tiu on es facilita als joves l’oportunitat de 
poder donar a conèixer, exposar, promo-
cionar i intercanviar experiències a través 
dels seus projectes i la seva obra. A més, 
el parc cultural de Nadal hi haurà l’espai 
Experimenta, amb tallers i contes d’artistes 
locals, l’espai joc i ludoteca, amb titelles 
i jocs i l’escenari del Parc Cultural “Hola 
Nadal”, amb teatre musical i un animació 
infantil.

Concert Hola Nadal 2019!
Aquest Nadal tornaran a instal·lar-se llums 
al Pont del Petroli, i també un arbre a la 
plaça de la Vila. Per inaugurar el Nadal a la 
ciutat, i també els llums als carrers comer-
cials, s’han programat un concert gratuït, 
el dissabte 30 de novembre, a partir de les 
19h, al Passeig Marítim. Enguany Soraya i 
Macaco encendran el Nadal a la ciutat. La 
fusió de Macaco, amb diversos estils mu-
sicals, com la rumba, el reggae o el funk 
sonaran al passeig acompanyat de Soraya, 
famosa gràcies a OT, i amb un ampli reper-
tori de cançons pop.

Dagoll Dagom torna a representar, al Teatre 
Poliorama de Barcelona, l’obra “Maremar”. 
L’estrena de l’obra, aquesta nova tempo-
rada, es convertirà en una nit solidàira en 
benefici de l’ONG de Badalona, Proactiva 
Open Arms, ja que el valor total que re-
capti la companyia de teatre anirà destinat 
a l’organització de salvament marítim. La 
representació serà aquest divendres, 8 de 
novembre. L’obra, inspirada en un drama 
de Shakespeare i la música i les lletres de 
Lluís Llach, narra la història d’una família 
que lluita per a retrobar-se després que la 
guerra els separés.

Funció solidària 
de “Maremar” 
en benefici 
d’Open Arms
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El Carme commemora el centenari del naixement de 
Josep Artigas, pare del disseny gràfic català
Enguany se celebra el centenari del naixement 
de Josep Artigas (Barcelona, 1919-1991), 
considerat un dels cartellistes més importants 
de la postguerra i pare del disseny gràfic ca-
talà. Per retre-li homenatge, la Universitat de 
Barcelona i l’Ajuntament de Badalona organit-
zen l’exposició «Permès fixar cartells. Josep 
Artigas (1919-1991), cartellista i dissenyador 
gràfic». La mostra aplega al voltant de 130 
obres del famós cartellista, cedides pel Fons 
Josep Artigas del CRAI Biblioteca de Belles 
Arts de la UB, i per la mateixa família Artigas 
de Quadras, que per primer cop es mostren 
al públic. L’exposició es podrà visitar fins al 
4 de gener de 2020 a la sala Josep Uclés del 
Centre Cultural El Carme de Badalona, i l’en-
trada és lliure.
 «Cal destacar l’honestedat comunicativa que 
posseeix el cartell, en contrast amb l’acció 
impertinent d’altres mitjans», reivindicava Jo-
sep Artigas i Ojeda. Ell representa de manera 
exemplar l’evolució d’una etapa fonamental 
de la història del cartell i del disseny gràfic 

català i espanyol. El seu treball, desenvolupat 
entre Barcelona i Suïssa, va travessar gairebé 
sis dècades i reflecteix el pas del que, en la 
primera meitat del segle XX, es deia art pu-
blicitari fins al que avui s’anomena disseny 
gràfic. Al llarg de la seva trajectòria, iniciada 

A Can Solei i Ca l’Arnús 
hi haurà espai d’art i joc

L’Ajuntament de Badalona ha programat per 
aquest diumenge, 10 de novembre, diverses 
activitats a la ‘Jugatecambiental’ dels parcs 
de Can Solei i Ca l’Arnús i del Torrent de la 
Font i del Turó de l’Enric.
 
Parc de Can Solei i de Ca l’Arnús
El proper diumenge, 10 de novembre, 
d’11.30 a 14 hores, al parc de Can Solei i de 
Ca l’Arnús, i dins de la ‘Jugatecambiental’, 
hi haurà nombroses activitats a l’espai d’art 
i joc on, el públic familiar i especialment 
els més petits, hi trobaran espais on pintar, 
construir ijugar 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.
 
Parc del Torrent de la Font i del Turó 
de l’Enric
Per altra banda, de les 11.30  a les 13.30 
hores ,al parc del Torrent de la Font i del Turó 

de l’Enric, s’hi farà l’activitat Ioga al Torrent; 
una combinació perfecta de natura i exercici 
per a tots els públics. A més, a l’espai de joc i 
descoberta de la ‘Jugatecambiental’, hi haurà 
moltes activitats on, els més petits, hi podran 
fer diverses activitats lúdiques i creatives.
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 
ubicat el mòdul.
Recordem que el projecte de la ‘Jugatecam-
biental’ està organitzat per l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona i l’Ajuntament de Badalo-
na. Els tallers estan 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 enti-
tats 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 enviant un correu electrònic a mediam-
bient@badalona.cat

a començament de la dècada de 1930, Josep 
Artigas va dissenyar més de quatre-cents 
cartells, a més de nombrosos fullets, anuncis 
i altres materials impresos, i va contribuir a 
renovar no només el llenguatge gràfic de la 
seva època sinó també la seva professió. Va 

treballar com a responsable de comunicació i 
publicitat en empreses com ara Cruz Verde o 
Nestlé, i va fer encàrrecs per a Swissair i Phi-
lip Morris. Alguns dels seus cartells formen 
part de la iconografia publicitària del nostre 
país, com els creats per als productes Polil o 
Nestlé.
L’exposició que es presenta ara repassa aques-
ta iconografia mitjançant els seus cartells més 
significatius i altres productes publicitaris 
de les diferents temàtiques que va treballar: 
alimentació, cosmètica, tèxtil, productes quí-
mics i turisme. El projecte està comissariat 
per Raquel Pelta, professora del Departament 
d’Arts Visuals i Disseny de la UB, i Mònica 
Arenas, responsable del CRAI Biblioteca de 
Belles Arts de la mateixa Universitat. Precisa-
ment aquest biblioteca custodia el Fons Josep 
Artigas, que Maria Glòria de Quadras, vídua 
de l’artista, va donar a la UB, i que inclou tota 
la seva obra gràfica, a més d’un fons de llibres 
i revistes que formaven part de la seva biblio-
teca professional particular.

Del 08/11 al 14/11/2019
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LA PRÈVIA 8a Jornada Lliga Endesa. Pabellón Príncipe Felipe, diumenge 10 de novembre a les 17 h

Visita a l’equip revelació

KLEMEN PREPELIC

NIKOS ZISIS

LÓPEZ-AROSTEGUI

ALEN OMIC LUKE HARANGODY

JOVENTUT BADALONA
Entrenador: Carles Duran

Conor Morgan, a punt d’esmaixar. / David Grau - CJB

Amb tres victòries consecutives a l’ACB 
i en ratxa positiva també a l’Eurocup, la 
Penya viatja a Saragossa carregada de 
confiança i amb ganes de donar la campa-
nada davant de la gran revelació del curs. 
El Casademont Saragossa està sorprenent 
tothom i després de set jornades ocupa la 
segona posició en solitari (6-1), només 

superat per l’invicte Real Madrid.  Tot i 
haver perdut un dels seus referents, l’aler 
Stan Okoye, ara a l’Herbalife Gran Canària, 
els de Porfi Fisac estan trepitjant fort i po-
saran a prova la remuntada a la lliga dels 
verd-i-negres, que esperen recuperar Pre-
pelic, baixa contra el Nanterre per un virus 
estomacal, i comptar ja amb el concurs de 

C. ZARAGOZA
Entrenador Porfi Fisac

R. BENZING

CARLOS ALOCÉN

DJ SEELEY

NEMANJA RADOVIC JAVIER JUSTIZ

Perrin Buford, el recanvi de Dawson, que 
encara no va poder debutar a l’Eurocup (el 
trànsfer no va arribar a temps per inscriu-
re’l). 
El Saragossa manté bona part del bloc del 
curs passat i ha fet quatre incorporacions. 
Han arribat el base Rodrigo San Miguel 
i l’aler Nicolás Brussino, tots dos proce-

dents de l’Iberostar Tenerife, i també ha fi-
txat l’expivot de l’Obradoiro Tryggvi Hlina-
son i el veterà escorta Renaldas Seibutis, 
exBilbao. L’escorta DJ Seeley (13,7 punts 
per partit) i l’aler Robin Benzing (13,3) li-
deren l’anotació dels aragonesos, capaços 
de vèncer el totpoderós Barça en aquest 
començament de temporada. 

Kravic (24), Magee (6), Daum (9), Álvaro Muñoz (3), 
Pozas (4) -cinc inicial-, Brodziansky (7) Calloway 
(7), De Zeeuw (2), Spires (3), David Navarro (-) i 
Czerapowicz (12). 

Tercera victòria consecutiva a la lliga ACB 
del Joventut, que va fer xalar de valent 
l’afició de l’Olímpic (101-77). Tot i els en-
trebancs amb les lesions, els verd-i-ne-
gres segueixen fent passos endavant i van 
oferir un altre triomf coral, amb tothom 
sumant en atac i amb una consistència 
defensiva que està sent determinant en la 
reacció de l’equip.
Una victòria, a més, amb una dedicatòria 
molt especial per a Shawn Dawson, pre-
sent a l’Olímpic després d’operar-se del 
tendó d’Aquil·les. El jugador israelià va 
rebre l’escalf de l’afició i de tots els seus 
companys, que van lluir el seu nom a la 
samarreta. El 0-7 de sortida va ser només 
un miratge. Dominant el ritme del par-

101

JOVENTUT 

López-Arostegui (18), Prepelic (19), Zisis (5), Omic 

(9), Harangody (6) -cinc inicial-, Busquets (-), Parra 

(-), Morgan (17), Kanter (6), Ventura (7), Zagars (-) i 

Dimitrijevic (14). 

77

MONBUS OBRADOIRO

Triomf coral amb dedicatòria

tit, serrant les dents en defensa i trobant 
sempre les millor posicions de tir (17 
assistències, amb 11/23 triples), els ba-
dalonins van fer un dels millors partits del 
curs. Albert Ventura i Xabi López-Aroste-
gui, que a més van estar molt bé en atac, 
van exemplificar la solidesa defensiva 
dels badalonins, capaços d’assecar com-
pletament un dels referents ofensius dels 
gallecs, l’escorta Fletcher Magee (6 punts 
i -1 de valoració). El pivot Dejan Kravic 
(24 punts, 9 rebots i 30 de valoració) va 
ser un malson, però va estar massa sol 
davant l’exhibició col·lectiva dels badalo-
nins, dirigida per un Neno Dimitrijevic en 
estat de gràcia (20 de valoració amb 14 
punts i 8 assistències).

Propera jornada

 Montakit Fuenla - BAXI Manresa

 Iberostar Tenerife  -  San Pablo Burgos

 RETABet Bilbao -  Herbalife GC

 Monbus Obra -  Kirolbet Baskonia

  Casademont S.  -  Joventut

 Movistar Estu -  Mba Andorra

 Coosur R. Betis  - Barça  

 Real Madrid  - Unicaja

 UCAM Múrcia  - València Basket

Joventut - Monbus Obradoiro                101-77
Mba Andorra - UCAM Múrcia  86-89
BAXI Manresa  - RETAbet Bilbao 101-97
San Pablo B. - Casademont S. 69-78
Unicaja - Coosur R. Betis 79-71   
 Movistar Estu- Iberostar Tenerife 72-74
Kirolbet Baskonia - Real Madrid          89-91
Barça - Montakit Fuenlabrada    87-74
València Basket - Herbalife GC  86-88

Resultats  darrera jornada
  Equip  G P

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

Classificació

Núm. 677
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SUPERMANAGER

1- Bassas, Henry, Dimitrijevic.
2- Diez, Bouteille, Barreiro,
    Beirán.
3- Shermadini, Garuba, 
    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. 8 Jornada 7 
1º Los ñordos existen kardar (Badalona) 203,40
2º HALCON MILENARIO dragonalex (Mollet del Vallès) 186,60
3º Valhalla tejanovic12 (Barcelona) 183,80
......................................................................................................................
103º DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona) 125,40

Lliga (general)
1º La Familia Isakovic (Sant Boi de Llobregat) 1.184,60
2º Troublemakers smarti (Badalona) 1.168,20
3º Penyacrack4 manel14penya (Badalona) 1.165,20
......................................................................................................................
129º DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona) 727,60

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

Dimitrijevic tapa, de moment, el joc de Zisis
L’explosió de Neno Dimitrijevic està 
ajudant a què la Penya estigui guanyant 
partits. Ho va fer a Gran Canària i ho va 
fer contra el Nanterre amb exhibicions 
ofensives. També ha millorat defensiva-
ment. Però teòricament el base macedo-
ni havia de tenir un paper secundari per 
aprendre de Nikos Zisis. El base grec 
està millorant dia a dia però no és, de 

moment, el jugador que marca diferèn-
cies en moments puntuals o en finals de 
partit aportant la seva experiència. Sí que 
ho és en l’ensenyament i lideratge. Però 
tot i l’explosió de Dimitrijevic el què ha 
de fer Zisis és un pas endavant perquè 
qui a l’estiu estava fixat que treiés les 
castanyes del foc era el base grec i no 
el macedoni

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Perrin Buford. / D. Grau - CJB 

Arran de la nova greu lesió que va patir 
Shawn Dawson, la Penya va tancar ràpi-
dament la incorporació d’un nou juga-
dor de perímetre. L’escollit ha estat l’aler 
nord-americà Perrin Buford (1m98 i 25 
anys), que actualment estava jugant al 
Fujian Sturgeons de la lliga xinesa. Bu-
ford va passar dilluns la revisió mèdica i 
dimarts ja es va entrenar sota les ordres de 
Carles Duran, que espera que aporti capa-
citat atlètica a l’equip. D’altra banda, Pep 
Busquets acabarà la temporada a la LEB 
Or amb l’Alacant. L’escorta marxa cedit per 
buscar minuts i poder continuar amb la 
seva progressió. 

Arriba Perrin 
Buford i Pep 
Busquets se’n va 
cedit a Alacant

Neno Dimitrijevic va tornar a enlluernar. / David Grau - CJB

Smith (6), Chery (11), Moore (11), Butterfield (16), 
Oliver (14) -cinc inicial-, Bouquet (6), Da Silva (2), 
Pansa (-) i Ndoye (11). 

Tot i patir de valent, la Penya segueix su-
mant victòries a l’Eurocup. Quart triomf 
europeu dels de Carles Duran, que les 
van passar magres per poder tombar 
el Nanterre 92 a l’Olímpic (79-77) però 
segueixen invictes a casa i s’acosten al 
Top 16 (són segons de grup rere l’UNICS 
Kazan). Neno Dimitrijevic (23 punts, 

79

JOVENTUT 

Dimitrijevic (23), López-Arostegui (7), Morgan (7), 

Ventura (7), Omic (12) -cinc inicial-, Parra (-), Kanter 

(4), Zisis (9) i Harangody (10).  

77

NANTERRE 92

Neno Dimitrijevic agafa els galons

5 assistencies i 29 de valoració) va ser 
l’heroi del triomf, secundat per un Haran-
gody també decisiu en els minuts finals. 
El jove base del planter va tornar a de-
mostrar que està en un gran moment de 
forma i es va posar l’equip a l’esquena en 
absència de Prepelic, baixa d’última hora 
per un virus estomacal. Seva va ser, a 

més, la jugada decisiva del matx, un 2+1 
increïble a 4 segons del final per deixar el 
Nanterre amb un pam de nas.
Malgrat les absències i un joc irregular,  
la Penya va tenir el mèrit de no abaixar 
mai els braços. Ni quan el Nanterre es va 
posar deu punts amunt durant el tercer 
quart, després d’un parcial de 2-12 (52-
62). Anar sempre a remolc suposa un 
gran desgast, especialment en l’aspecte 
mental, però el Joventut, amb la con-
fiança que donen els bons resultats de 
les darreres setmanes, va saber aguantar 
el tipus i remar a contracorrent, inclús 
sense jugar gens bé en moltes fases del 
matx. Els verd-i-negres es van aferrar al 
parquet, van saber patir i al final van fer 
claudicar els francesos en un desenllaç 
d’infart, on també va ser providencial 
Luke Harangody. Després de l’acció del 
2+1 de Neno, el Nanterre va tenir la da-
rrera possessió per guanyar o empatar, 
però l’aler-pivot nord-americà va posar la 
rúbrica al triomf amb un tap espectacular 
sobre Devin Oliver.

Del 08/11 al 14/11/2019
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LA PRÈVIA 12a Jornada. Estadi Municipal de Badalona Diumenge, 10 de novembre. 17 hores

Toca fer-se forts a l’Estadi

FC BADALONA GIMNÀSTIC

POSICIÓ 20è
5 Partits a casa G 0  E 2  P 3

Gols a casa Marcats 2 Rebuts 6
Entrenador Manolo González.

POSICIÓ 17è
5 Partits a fora G 1  E 2  P 2

Gols a fora Marcats 6  Rebuts 6
Entrenador Xavi Bartolo.

Foto: Eloy Molina.

Foto: El Nacional.cat

Torna el futbol de segona B a l’Estadi Muni-
cipal, aquest diumenge a la tarda, després 
de dos partits seguits del CF Badalona fora 
de casa. El botí de tres punts aconseguit en 
aquestes dues últimes jornades no es pot 
considerar dolent però, com a conseqüèn-
cia de la delicada situació de l’equip, re-
sulta insuficient per sortir de la cua de la 
classificació. Per això, diumenge, davant 
el Gimnàstic de Tarragona, la victòria és 
més necessària que mai. Seria la primera 
de la temporada a casa i tornaria a situar 

l’equip escapulat en disposició d’escalar 
posicions. 
No serà fàcil, en tot cas. Al davant hi haurà 
un dels rivals amb més pressupost de la 
categoria, que la temporada passada ju-
gava a segona divisió i que aquesta no ha 
començat amb bon peu: després d’onze 
jornades, el Nàstic ocupa la dissetena po-
sició, amb onze punts. Els tarragonins es 
troben, doncs, també en zona de descens i 
vindran a Badalona amb la mateixa urgèn-
cia de sumar punts que l’equip de Manolo 

González. De fet, el seu entrenador, Xavi 
Bartolo, ho té molt difícil per continuar a la 
banqueta del conjunt grana si no suma els 
tres punts aquest diumenge.
De moment, dels cinc partits que el Gimàs-
tic de Tarragona ha disputat com a visitant 
n’ha guanyat un, contra l’Ebro (0-2); n’ha 
empatat dos, contra el Barcelona B (2-2) i 
el València Mestalla (1-1); i n’ha perdut dos 
més, contra el Lleida (1-0) i l’Olot (2-1).
Xiularà el Badalona-Nàstic l’àrbitre balear 
Álvaro Varón Aceitón.

El Badalona necessita 
sumar la primera 
victòria a casa davant 
d’un Nàstic que també 
es troba en zona de 
descens

Carlos Albarrán: 
“El Badalona se’n sortirà”
Carlos Albarrán tornarà diumenge a l’Estadi 
Municipal de Badalona. Ho farà, però, amb 
la samarreta del Gimnàstic de Tarragona, 
l’equip pel qual va fitxar aquest estiu des-
prés de dues temporades vestint el blau es-
capulat. La temporada està sent irregular per 
al lateral badaloní, que només ha participat 
en sis dels onze partits de lliga que s’han 
disputat fins ara, quatre com a titular. “Da-
rrerament no estic jugant molt. Tenim una 
plantilla molt llarga i l’entrenador decideix. 
Diumenge, contra el Badalona, m’agradaria 
molt jugar, clar”, reconeix a aquest diari. En 
tot cas, no serà una jornada qualsevol per 
a ell: “Serà un partit molt especial. Em re-
trobaré amb l’afició, amb alguns companys, 
amb la gent del club i amb el Manolo. Tinc 
ganes que arribi diumenge.”
Si el Badalona és cuer, el Nàstic tampoc pot 
dir que ha arrencat bé el campionat. “Hem 
començat malament tots dos i ens està cos-
tant remuntar. Nosaltres hem guanyat algun 
partit més que ells, però no hem aconseguit 
ser regulars”, comenta Albarrán. “Al Bada-
lona el segueixo cada jornada: les coses no 

van bé, però coneixent el Manolo i a alguns 
jugadors, segur que se’n surten”, sentencia. 
Un d’aquests jugadors és el seu amic Ro-
bert Simón, amb qui no ha deixat de tenir 
contacte: “Ha vingut a veure’m algun dia a 
Tarragona. Parlo cada setmana amb ell, ens 
anem posant al dia”.
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SABADELL  -  BADALONA

Sabadell:  Mackay; Pascual (Néstor Querol, 
75′), Aleix Coch, Grego Josu; Óscar Rubio, Adri 
Cuevas, Leira (Pedro Capó, 67′), Boniquet; Aarón 
Rey (Lanzarote, 84′) i Edgar.

Badalona: Álex Sánchez; Robert Simón, Robus-
té, Pelón (Cris Montes, 58′), Moyano, Valentin; 
Marc Carbó, Abel Suárez (Máyor, 67′), Adri Díaz; 
Hugo Esteban (Pallarés, 82′) i Chema Moreno.

Gol: 1-0 (60′) Pascual. 

Àrbitre: Daniel Baiges Dones (comitè aragonès). 
TG: Robusté, Pelón, Adri Cuevas, Robert

Públic: 2.813 espectadors a la Nova Creu Alta.

Classificació

  Equip PTS GF GC

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

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

Propera JornadaPropera Jornada 11

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

Núm. 677
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Un triomf per començar 
a aspirar ben amunt (1-0)
El Seagull supera el Pozuelo per la mínima i treu profit de la jornada
Jornada rodona a l’Estadi. I a Llei-
da, Oviedo o Guipúscoa. Perquè el 
Seagull va fer els deures enfront el 
Pozuelo de Alarcón madrileny (1-0) 
i va treure profit de la resta de mar-
cadors de la jornada per aspirar ben 
amunt.
Després de tres jornades sense su-
mar de tres en tres, les ‘gavines’ van 
fer valer la seva etiqueta de favorit 
i van sumar els tres punts a Bada-
lona per la mínima i contra un rival 
situat en posicions de descens. La 
diana d’Irina Uribe permet les ‘gavi-
nes’ recuperar les bones sensacions 
i mantenir-se a la zona mitjana de 
la taula, a tres punts de la segona 
posició i a sis de la primera.
Contra el Pozuelo, el Seagull va 
dominar tant la possessió com les 
ocasions de cara a porteria. La bona 
feina defensiva visitant va bloquejar 
les arribades badalonines durant 
pràcticament els 90 minuts i en cap 
moment va tremolar l’equip madri-

leny contra un rival superior a la 
classificació.
Malgrat la victòria per la mínima, 
Ana Junyent va remarcar en zona 
mixta la bona feina de les ‘gavi-
nes’. Malgrat això, una diana de la 
killer Irina Uribe - guardonada a la 
Gala del 25è Aniversari del Club 
com la millor jugadora de la tem-
porada anterior - va trencar l’empat 
sense gols al minut 44, després de 
culminar amb el cap una centrada 
de Carla Cotado. Un gol psicològic 
que no va trencar, ni de bon tros, el 
sistema del conjunt visitant.
A la segona part, el Seagull va 
mantenir el mateix guió, però sen-
se poder foradar la porteria visi-
tant. Tot i això, bona feina global 
de l’equip. Diumenge a les 12:30h, 
l’equip es desplaça per primera 
vegada aquesta temporada a Eus-
kadi per jugar al camp de l’Eibar 
i seguir escalant posicions a la 
classificació.

Foto: Alberto Estébaez

Del 08/11 al 14/11/2019
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Primer cop a la taula de la Llefià; 
el Lloreda esmicola el Pere Gol al derbi
Nova vida al Young Talent: Baby marxa al San Juan

La Unificació Llefià segueix completant una 
magnífica temporada a Segona Catalana. 
En la darrera jornada, però, l’equip de Jordi 
Souto va protagonitzar la victòria més tre-
ballada de la temporada contra el rival que 
més va intentar trobar les pessigolles als 
vermells, el Molletense. 
Toni Parra va avançar els badalonins al pri-
mer temps però els visitants van igualar el 
matx des del punt de penal. Malgrat l’intens 
duel físic, Demba va fer embogir el Munici-
pal amb un autèntic golàs des de 25 metres 
i Saumell va certificar la victòria en el temps 
afegit. Triomf, 3 punts i defensa amb dents 
i ungles de la segona posició Aquest dis-
sabte a les 17h, la Llefi visita el camp de 
l’Argentona. Les dues pròximes jornades 
són vitals per sumar 2 triomfs que puguin 
augmentar la diferència amb el tercer clas-
sificat a 7 o 10 punts de marge.

A Tercera Catalana, el Lloreda va esmicolar 
el Pere Gol al derbi badaloní de 3cat4. L’eti-
queta de favorit per part de l’equip de Ben-
ja Portillo no es va deixar sorprendre i va 

vèncer els seus veïns de La Salut amb gols 
de Rosas, Carlos i Luis (2). Plàcid triomf al 
derbi per sumar 27 punts de 27 possibles. 
Una bogeria de ratxa. 

Per la seva part, el Young Talent ho va te-
nir encara més difícil i va superar un rival 
directe per l’ascens com és el Vilassar de 
Dalt. Un duel molt intens amb tres punts a 
favor de l’equip de Ricardo Parra (3-2). Els 
de Sant Roc es mantenen a l’ombra dels 
vermells de Lloreda. 

Finalment, a Quarta Catalana, el YTFA B va 
vèncer el Darna al Parc de la Catalana (0-3), 
el Pere Gol B a l’Atlètic Piferrer (1-2) i el Po-
mar va empatar a Can Zam I contra l’Arrabal 
Calaf Gramenet (2-2).

Baby torna a Segona Catalana
Quan al mercat de fitxatges, el Young Ta-
lent haurà de mantenir la bona dinàmica de 
resultats sense el seu home-gol. El davan-
ter de Sant Roc Gabriel Santiago ‘Baby’ ha 
acceptat l’oferta econòmica proposada per 

Foto: M.E.

part del San Juan At. Montcada de Segona 
Catalana (on juga la Llefià). A l’estiu, l’equip 

montcadenc ja va intentar la seva incorpo-
ració sense sort.
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L’experiència i la superioritat física del Fruit 
Secs Corbera Badalonès es va imposar a La 
Plana a la joventut i fragilitat de l’ Olivar. El 
combinat de Xavi Riera va començar a obrir 
l’escletxa al marcador des del primer quart 
(19-14). La diferència va augmentar encara 
més a la represa en un matx amb força re-
partiment de punts i on Marc Cuesta va fer 
un doble - doble de punts i rebots (10-12). 
La victòria (77-60) manté els ‘dimonis’ a la 
part mitjana - alta de la taula abans de visitar 
diumenge la pista del Salou, principal per-
seguidor dels badalonins. Sumar la segona 
victòria seguida de la temporada és clau per 
poder aspirar a la tercera plaça.
Per la seva part, el Maristes Ademar va tor-
nar a caure lluny de Badalona, una dificultat 
màxima a lliga EBA. L’Esparreguera del ba-
daloní Rubén Morales, màxim anotador del 
seu equip amb 12 punts, va esmicolar l’Ade-
mar de Lluís Garcia amb 13 triples (65% 
d’encert). A partir del segon quart, els locals 
van començar a obrir forat amb un +9 que 
va augmentar a la represa (82-58). Res a fer 
contra un rival molt encertat en el tir exte-

rior. A Copa Catalunya, cap equip badaloní 
aixeca el vol i segueixen a la part baixa de la 
taula. El Cotonifi Círcol Catòlic va disputar 
un matx de poder a poder contra un rival di-
recte a la taula com és el Granollers (64-70). 
El conjunt d’Óscar Gallifa va desaprofitar un 
avantatge de 10 punts al tercer quart i el Gra-
nollers va respondre amb 27 punts al darrer 
període per sentenciar els de La Plana.
Idèntic desenllaç que va viure el Coalci Sant 
Josep, on va pagar un segon quart negatiu 
(44-30) i la remuntada badalonina no va arri-
bar a temps (81-79).

A partir de Primera Catalana comença a sortir 
el sol. La Minguella va encadenar la segona 
victòria seguida de la temporada després de 
superar el Cabrera amb autoritat a Casage-
mes (73-59). Malgrat el triomf, els equips 
capdavanters no van ensopegar i es manté 
la distància amb les tres primeres posicions. 
Per la seva part, la Cultural va batallar con-
tra un dels equips aspirants a l’ascens com 
és la UE Mataró (65-70). Un matx disputat 
i ajustat que es va decidir al darrer període. 

Foto: Natzaret

Foto: Minguella

La Minguella manté el ritme; Círcol B, Natzaret, i 
Ademar B segueixen intractables
El Badalonès atrapa el grup capdavanter; Círcol i Sant Josep no aixequen el vol

A Segona Catalana, el Círcol B va esmico-
lar el Viladecans a casa (71-38) per mante-
nir-se invicte del grup 2 i segon a la taula, 
amb un partit menys disputat. La Minguella 
B va caure contra el Caldes (61-69) i la Llefià 
contra la Mina (67-73). Sant Andreu Natza-
ret i Maristes Ademar B mantenen el pols al 
capdavant del grup 10 de Tercera, amb un 
ple de victòries. Els de Països Catalans van 
imposar-se a Sant Cugat (58-82) i el filial 
col·legial a Barberà (75-85).

Cop a la taula a Tordera
Mentrestant, a Primera Femenina el Joventut 

Femení va donar un cop a la taula després de 
superar el líder invicte del grup, el Tordera. 
Una victòria ajustada (66-68) però suficient 
per sumar dos punts i un triomf que apropa 
l’equip verd-i-negre a la primera posició. Per 
la seva part, el Sant Andreu Natzaret va per-
dre a Sant Fruitós (64-53). 

A Segona Catalana, Eulàlia Valls va ser la 
protagonista del seu equip al derbi badaloní 
Círcol - Minguella (57-60). La jugadora de 
Casagemes va anotar 19 punts per al seu 
equip. La Llefià va caure a Sant Nicolau (56-
52).
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Els dos equips sèniors del Club 
Korfball Badalona van debutar el 
passat cap de setmana. Tots dos 
ho van fer a Montcada, amb sort 
dispar per tots dos equips.
Després de 7 temporades i amb 
una plantilla molt renovada (tan 
sols continuen 3 jugadors), el 
primer equip tornava a la primera 
divisió, i ho feia amb triomf per 
16 a 21 (7 a 9 al descans), en 
un matx força igualat, però amb 
avantatges pel quadre badalo-
ní. Aquesta victòria confirma el 
bon inici de temporada, després 
d’haver jugat la setmana anterior 
partit de la lliga francesa. L’equip 
viatjarà aquesta setmana a terres 
holandeses, on disputarà el tor-
neig internacional de Korfball, en 
un grup en el qual s’enfrontarà a 

Els dos equips 
sèniors del CK
Badalona debuten 
amb sort dispar

Aquest diumenge a dos quarts d’una del 
migdia, els Badalona Dracs inicien la de-
fensa del títol de la Copa d’Espanya, amb 
una eliminatòria de quarts de final que 
els enfrontarà als Alcobendas Cavaliers 
al Camp Municipal de Montigalà.
L’equip madrileny debuta enguany en 
competició nacional, després d’haver-se 
proclamat campió de la lliga madrilenya 
durant dos anys de forma consecutiva. 
Els homes dirigits pel tàndem format per 
Marcos Chomon i Faustino López, arri-
ben de vèncer a Mallorca Voltors en una 
eliminatòria prèvia d’aquesta competició. 
Els jugadors més destacats d’aquest par-
tit van ser: el quarterback Juan Hervás, 
i els jugadors Pedro Gómez, Javier Ra-
mos, i Óscar Sánchez.
El guanyador d’aquest enfrontament es 
veurà les cares a semifinals contra el 
vencedor del partit entre Marinera i Pio-
ners.

Els Badalona Dracs 
comencen la temporada 
amb la Copa d’Espanya

Bueno i Bachs pugen al podi 
del Torneig Zonal de tenis taula
Rècord badaloní amb 34 inscrits al Tor-
neig Zonal, competició classificatòria per 
al Torneig Estatal i els Campionats d’Es-
panya, que s’ha celebrat aquest pont de 
Tots Sants al poble empordanès de Bàs-
cara (Girona). El Burgos ha estat el club 
espanyol amb més participants (38) i el 
CTT Badalona ha sigut el segon.
Els blaus s’enfrontaven a rivals de la “Zona 
2”, és a dir, Catalunya, Illes Balears, Aragó 
i Navarra en una competició de molt de ni-
vell i on es respira tensió.
Marina Bueno i Mariona Bachs van ser les 
jugadores més destacades de l’expedició 
badalonina, emportant-se el segon i tercer 
lloc, respectivament. Bachs va ser primera 
de grup amb autoritat i va cedir en semifi-
nals amb la favorita, Moscoso, en un partit 
on es va veure una important progressió. 
Bueno, en canvi, sí que va superar les se-
mifinals, contra pronòstic, escombrant a 
Sílvia Coll (3-0), presentant la seva can-
didatura a estar entre les millors de l’estat.
També van aconseguir la classificació per 
a l’Estatal en Manel Redondo (sub-23) i 
en Martí Pèlachs (juvenil), que per poc no 
van pujar al podi, i lluitant cada partit de 
les posicions del 5 al 8, aconseguint tots 

queden en molt bona posició per acon-
seguir una de les places restants a l’ano-
menada “Repesca”, o bé per aconseguir 
alguna de les places que s’atorgaran per 
rànquing fins a completar els 48 partici-
pants de l’Estatal de Valladolid.
Adrià Maroto en alevins i els juvenils 
Montàñez, Millan i Ruescas també van 
superar la fase de grups, caient a la pri-
mera ronda. Cal destacar que 6 jugadors 
del CTT Badalona es van plantar al quadre 
Juvenil.

dos una molt bona 5a posició. En canvi, 
Pau Lloret (juvenil de primer any), va cau-
re a la “ronda de la por” (1/8 de final) i va 
haver de partir de valent per aconseguir la 
9a i darrera plaça que dóna accés a l’Es-
tatal. El mateix camí va haver de recórrer 
Abril Escoda, nova jugadora del club cedi-
da pels Lluïsos de Gràcia.
A un pas de l’Estatal es van quedar Sergi 
Bocanegra, Jordi Lloret i Antoni Figueras, 
arribant també a vuitens de final i quedant 
entre els 12 primers. Aquests jugadors 

A destacar també la participació de les no-
ves incorporacions a la pedrera del club, 
la Gemma Bordas i l’Ona Echeverria, que 
van participar en benjamines, mentre que 
en Dídac Vallecillo va ser el jugador més 
jove del Zonal 2.
Ara tots els jugadors no classificats dispo-
saran d’una nova oportunitat a la repesca 
dels Zonals, en el Torneig Estatal Clas-
sificatori que es disputarà a Boadilla del 
Monte (Madrid) els propers dies 5, 6, 7 i 
8 de desembre.

Albatros (Alemanya) i la selecció 
de Filipines.
El CK Badalona torna a tenir 
equip Sénior B després de 3 
anys, el qual també debutava 
a Montcada contra l’AEE Miró. 
Amb una majoria de jugadors de-
butant en aquesta categoria, els 
badalonins perdien per 22 a 12 
(12 a 8 al descans), deixant unes 
sensacions força positives.
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Horòscop

 Àries (21/3 al 20/4)
Amb Mart en bon aspecte a Júpiter, un assumpte laboral 
pot tenir una oportunitat. També pot fer que deixis el mal 
humor de setmanes anteriors i recuperis la positivitat.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Amb la Lluna transitant pel sector professional, poses 
molta energia en els teus projectes. Si tenies un pro-
blema de salut, Venus per Casa VI inclina a cercar la 
curació.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Amb Venus transitant per la Casa III, el teu estat d’ànim 
és alegre o com a mínim més optimista que fa unes 
setmanes. T’enfoques en una millor gestió de l’eco-
nomia.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Una bona amistat pot donar-te un ajut molt valuós. A la 
feina sembla que pot haver-hi certa tensió. Si no treba-
lles, poses energia en trobar una ocupació que t’agradi.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Amb Venus transitant per Casa VIII, si estàs esperant re-
bre uns diners, un ajut o subvenció, pot arribar finalment 
el que esperes. Perspectives de futur amb la parella.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Un assumpte amb germans que creies que estava acla-
rit, pot retornar. Si t’has quedat sense feina, s’obre la 
possibilitat de contactar amb algú del passat que pot 
ajudar-te.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Si havies perdut contacte amb algun familiar, pot do-
nar-se de nou la comunicació. Pot haver-hi tibantor 
amb una exparella. Si finalitzes el tracte, s’acabarà el 
problema.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
En l’àmbit professional podrien donar-se segones opor-
tunitats, donat que Mercuri retrògrad transita per la Casa 
X. Podria sorgir l’amor d’entre el teu cercle d’amistats.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Mercuri retrògrad inclina a pensar en assumptes passats, 
sigui una amistat o un amor. Però com que està a Escor-
pí, pots tenir un ànim de revenja. Compte on et fiques.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Retornes al passat per comprendre alguna qüestió del 
present. Compte, però, amb el ressentiment que no 
et portarà res de bo. Allibera’t del que no et permeti 
avançar.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Amb Venus al teu signe, cerques la pau, no vols conflic-
tes. Poses energia en millorar la imatge i en recuperar 
l’economia. Li agrades a algú, que de moment, no es 
manifesta.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Si tens talent artístic penses a professionalitzar-te. Podria 
donar-se una aventura amorosa a la feina, però la qua-
dratura de Venus amb Neptú indica que cal ser prudent.
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