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La CACI 
s’estrena
L’antiga fàbrica s’inaugura 

 com a nou espai cultural amb 
l’exposició Metròpolis de Ciutats

Foto: Sergio Noguero
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Aquesta setmana ha començat la campanya 
per les eleccions sindicals a l’Ajuntament 
de Badalona, que tindran lloc el dijous 28 
de novembre. Unes eleccions on hi podran 
participar un total de 1.700 treballadors, uns 
1.000 de l’àmbit laboral i uns 700 funciona-
ris. Els comicis serviran per triar 40 delegats, 
10 més que fa 4 anys, per la incorporació a la 
plantilla municipal dels treballadors de l’Ins-
titut Municipal de Promoció de l’Ocupació, 
l’IMPO. En aquestes eleccions s’hi presen-
ten un total de cinc sindicats, la PSU, fins 
ara majoritari al consistori amb 10 delegats, 
UGT, Comissions Obreres, CATAC i el SFP, 
el Sindicat de Funcionaris de la Policia, amb 
representació a la Guàrdia Urbana. El Diari de 
Badalona ha conversat amb els representants 

Cinc sindicats opten a guanyar 
les eleccions dels 1.700 treballadors 
municipals de Badalona

dels cinc sindicats per copsar quines són les 
seves principals reivindicacions que porten 
als seus respectius programes electorals. Els 
treballadors municipals triaran els represen-
tants de la junta de personal i el comitè d’em-
presa laboral, dividits en els especialistes i 
personal no qualificat i el personal tècnic i 
funcionaris.

Les principals reivindicacions dels 5 
sindicats
Tot i que cada sindicat té les seves prioritats 
diferenciades, hi ha molts punts en comú que 
els cinc sindicats porten als seus programes 
electorals, i en molts casos problemàtiques 
dins de l’Ajuntament de Badalona que fa 
anys, i fins i tot dècades, que s’arrosseguen. 

De fet, durant les darreres setmanes, els 
sindicats han promogut diverses accions de 
protestes per denunciar la situació de paràli-
si del consistori o el mal estat de molts dels 
equipaments municipals, com esmorzars rei-
vindicatius, aturades o vagues, entre moltes 
altres protestes. Des de la PSU, la Plataforma 
Sindical Unitària, el seu representant, Pedro 
López, assegura que ara mateix el consisto-
ri està en una paràlisi total. Des de la PSU, 
volen incidir amb la gran quantitat de per-
sonal de l’Ajuntament que ara mateix està 
en una situació d’interinatge, per passar-los 
a fixes. López ha acusat la resta de sindicats 
de ser còmplices d’aquesta situació i a la 
poca voluntat d’acabar amb un interinatge 
que fa anys que s’arrossega. Aquest mateix Imatge de l’exterior de l’edifici d’oficines “El Viver”

Les vagues i les protestes dels treballadors municipals 
es multipliquen aquests dies de campanya
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Imatge de l’exterior de l’edifici d’oficines “El Viver”

DESCONVOCADA LA VAGA DELS TREBALLADORS DELS 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE BADALONA PER AQUEST DISSABTE

Aquest mateix dijous al migdia s’ha 
desconvocat la vaga dels oficials d’ofi-
ci dels equipaments esportius munici-
pals de Badalona. Poques hores abans 
de començar l’aturada, els sindicats i 
el govern de la ciutat han arribat a un 
acord després d’aconseguir algunes 
reivindicacions que demanaven aquests 
treballadors de l’Ajuntament. Segons 
els sindicats, entre ells impulsats per 
CCOO, els acords contemplen, entre al-
tres mesures sobre condicions laborals, 
l’augment de la plantilla estructural en 
11 efectius fins a arribar als 45 efectius, 
el reconeixement que les hores noctur-
nes seran abonades com a hores dobles 

segons determina el Conveni Col·lec-
tiu, la creació d’una bossa de 10 dies 
anuals dies de compensació pel treball 
en dissabtes en concepte de concilia-
ció, en compliment de l’acord de 2015 
i prenent de referència el model de com-
pensació que s’aplica a les biblioteques, 
així com un increment del 50% de les 
retribucions per treball en diumenge que 
no s’havien actualitzat des de feia gai-
rebé dues dècades. Així mateix, l’acord 
contempla importants compromisos de 
l’Ajuntament amb relació a demandes 
històriques del col·lectiu, com la millora 
de les instal·lacions esportives o la reno-
vació del vestuari, entre d’altres. El Pavelló de La Plana era un dels afectats per aquesta vaga

tema preocupa a Comissions Obreres. El seu 
representant, Pol Acozar, s’ha mostrat pre-
ocupat per la gran quantitat de treballadors 
municipals que estan interins, tot i recordar 
que hi ha pendent una sentència de la Unió 
Europea. A més, Acozar ha reconegut que 
l’estructura de l’Ajuntament arrossega des 
de fa anys una manca de promoció interna 
i una revisió dels llocs de treball. Des de 
Comissions Obreres també volen incidir en 
la manca de personal, calculen que falta un 
20% de plantilla al consistori. Pel que fa a les 
instal·lacions municipals, segons CCOO, to-
tes pateixen mancances, sobretot les esporti-
ves. Les mateixes reivindicacions, però amb 
matisos, són prioritàries per la UGT. La seva 
representant, Carmen Lucena, recorda que 
les retallades durant el govern del PP al go-
vern central, amb l’anomenada Llei Montoro, 
han hipotecat a la plantilla municipal. UGT 
vol prioritzar la recuperació i ampliació dels 
llocs de treball a l’Ajuntament, on segons 
calculen manquen 400 places per cobrir. A 
més, segons Lucena, cal acabar amb l’interi-
natge que afecta actualment uns 300 treballa-
dors municipals. Altres prioritats per la UGT 
és implantar d’una vegada el Pla d’Igualtat a 
l’Ajuntament, recuperar el poder adquisitiu 
o alguns dels drets socials, que segons el 
sindicat, s’han perdut durat les darrers anys.

Un conveni col·lectiu que data de l’any 1997
Un altre dels sindicats que també estan en 

campanya, fins al 26 de novembre, és el 
Sindicat de Funcionaris de la Policia. El seu 
representant, Raúl Pérez, ha explicat que una 
de les prioritats és la negociació del conveni 
col·lectiu. Pérez ha recordat que l’actual data 
de l’any 1997, i en aquests 22 anys només 
s’ha anat puntualitzant. Des del SFP, reivindi-
quen poder igualar les mateixes hores anuals 
a la Guàrdia Urbana que les que té la resta 
de la plantilla municipal, unes 1.500 anuals. 
A més, un dels punts que volen incidir és el 
tancament del mòdul policial situat al barri 
de Sant Roc. Pérez ha recordat que aquesta 
instal·lació no té cap mesura de seguretat 
pels agents que hi treballen. El darrer sindi-
cat que també es presenta en aquestes elec-
cions és CATAC. Sergi Faure, explica que 
han treballat un programa molt obert, amb la 
participació de la plantilla municipal. Acabar 
amb la precarietat laboral, l’interinatge o les 
males condicions laborals en molts equipa-
ments municipals són les principals reivin-
dicacions. Faure ha volgut puntualitzar que 
volen tirar endavant l’estudi psicosocial de la 
plantilla municipal, per saber que està fallant 
en el nivell de càrrega de feina o condicions 
de treball. Aquest estudi, segons expliquen 
des de CATAC, ha de servir per redreçar l’ac-
tual situació i poder donar un millor servei 
als ciutadans. La jornada electoral serà el 
pròxim 28 de novembre, i el dia abans serà 
la jornada de reflexió, després d’aquests dies 
de campanya.

Del 15/11 al 21/11/2019
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La planta baixa de l’edifici de l’an-
tiga fàbrica CACI, situat al passeig 
Marítim de Badalona, acollirà a 
partir d’aquest pròxim dissabte 16 
de novembre l’exposició “Metròpo-
lis de ciutats: repensar l’urbanisme 
metropolità”.
Per primera vegada, la CACI obre 
les portes a la ciutadania acollint una 
exposició itinerant que pretén apro-
par el Pla director urbanístic metro-
polità al públic en general. També 
s’ha organitzat un debat ciutadà, el 
dijous 21 de novembre, en què par-
ticiparan els municipis de Badalona, 

La CACI de Badalona obrirà 
les seves portes dissabte

coordinats per l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB).
L’accés a l’exposició serà gratuït i 
es podrà visitar del 16 al 28 de no-
vembre, de 10 a 14 hores i de 16 a 
20 hores. Amb motiu de l’exposició 
s’han organitzat diverses visites 
guiades, la primera de les quals 
tindrà lloc el dia 18 de novembre 
i comptarà amb la participació de 
regidors i regidores de l’Ajuntament 
de Badalona. També s’han progra-
mat visites guiades amb professio-
nals d’aquest àmbit i amb entitats de 
la ciutat. 

Exposició a l’interior de la CACI  

Santa Coloma de Gramenet, Sant 
Adrià de Besòs, Montgat i Tiana.

“Metròpolis de ciutats: repen-
sar l’urbanisme metropolità”
Es tracta d’una mostra interactiva i 
visual que pretén explicar de ma-
nera didàctica i pedagògica els con-
tinguts que han de quedar reflectits 
en el document de base del Pla di-
rector urbanístic metropolità (PDU). 
Aquests continguts defineixen una 
nova mirada de l’urbanisme metro-
polità i són el resultat dels debats i 
aportacions de més de 400 experts 

Re formular la Caci
L’any 2010, l’Ajuntament de Ba-
dalona va invertir 3,5 milions 
d’euros en la rehabilitació de 
l’edifici de la CACI, l’antiga fà-
brica de midó ubicada a primera 
línia de mar que havia de con-
vertir-se en Museu del Còmic i 
la Il·lustració de Catalunya. Tot 
i això, durant tots aquests anys, 
la Generalitat mai ha prioritzat 
aquest projecte. A més, els man-
dats que s’han anat succeint a la 
ciutat no han aconseguit posar-se 
d’acord per engegar aquest ambi-
ciós projecte.
Per aquest motiu, Badalona va 
haver de plantejar diferents fór-
mules per a l’ús d’aquest espai. 
Així, es van licitar unes obres me-
nors per adequar la planta baixa 
de l’edifici de cara a la ciutadania 
i assegurar unes condicions mí-
nimes: millores d’accessibilitat, 
seguretat, subministres... Una 
acció molt menys ambiciosa que 
el projecte anterior, però que posa 
de manifest la intenció de restau-
rar la CACI i convertir-la en un re-

EDITORIAL

ferent cultural a la ciutat. Aquest 
cap de setmana, l’antiga fàbrica 
acollirà l’exposició Metròpolis 
de Ciutats, un primer pas per a 
l’obertura al públic. En un futur, 
s’espera que albergui al seu in-
terior, a més, xerrades, esdeveni-
ments i encara més exposicions, 
totes elles de caire cultural o 
educatives, que és el que més 
s’adaptaria a la necessitat de la 
ciutat.
Aquest impuls sembla pro-
duir-se després de gairebé 10 
anys de paralització en què 
l’equipament estava totalment 
abandonat, esperant un futur que 
no arribava. Aquesta reconversió 
en un centre local d’arts i il·lus-
tració suposa una aposta per la 
cultura que no pot endarrerir-se 
més. En aquest sentit, la ciutada-
nia ha d’exigir als seus polítics 
que, durant aquest mandat, es 
defineixi i es tiri endavant algun 
projecte dels plantejats o nous, 
ja que la ciutat de Badalona no 
pot tenir aquesta joia tancada.

Núm. 678
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La segona força ha estat En Comú Podem-Guanyem el Canvi, seguit d’ERC

El PSC torna a ser la primera força 
més votada a 20 barris de Badalona

Les darreres Eleccions Generals del 10 de 
novembre d’aquest mateix any van deixar 
com a primera força més votada a Badalo-
na al PSC amb un total de 27.745 vots (un 
25,59%), segons dades del Ministeri d’Inte-
rior. L’alcalde i candidat socialista, Àlex Pas-
tor, va mostrar per les seves xarxes socials 
el seu agraïment “per qui ha apostat per un 
país de progrés que mai torçarà el braç da-
vant els qui volen continuar dividint-nos o 
retallant drets i llibertats”.
La segona força més votada ha estat En 
Comú Podem-Guanyem el Canvi amb 
19.400 vots (un 17,90%), seguit d’ERC amb 
18.562 vots (17,12%).
El 28 d’abril el resultat, amb una participa-
ció lleugerament més alta (un 75,51% da-
vant el 69,69% d’aquesta ocasió) va deixar 
uns resultats molt similars als d’aquest 
novembre: el PSC va tornar a estar al front 
amb un 28,9% de vots, seguit d’En Comú 
Podem-Guanyem, 18,74% i ERC amb un 
17,62%. Cal destacar, però, el creixement 
del grup municipal de VOX, que, pràctica-
ment, ha doblat el resultat: ara al novembre 

ha aconseguit més de 9 mil vots, mentre 
que a l’abril només va tenir 4.839. De la 
mateixa manera, Ciutadans ha caigut estre-

pitosament en quant a suport a la ciutat: dels 
més dels 15 mil vots que va aconseguir el 
28 d’abril, el passat 10 de novembre es va 

quedar amb tot just 7 mil vots, una reducció 
a la meitat.

20 dels 34 barris de Badalona confien 
en el partit socialista
Una gran majoria dels badalonins i badalo-
nines han decidit donar suport al PSC, un 
total de 20 barris. En concret, aquells que 
pertanyen als districtes 2 (com Lloreda o 
Puigfred), 4 (La Salut i Llefià) i 6 (Artigues, 
Sant Roc i El Remei) en la seva totalitat han 
votat al partit socialista. Per altra banda, 
els barris del districte 1 com Dalt la Vila o 
Casagemes han decidit apostar per ERC. 
Només en un barri, Bonavista, va guanyar 
ECP-Guanyem el Canvi.
El barri que més participació ha tingut ha 
estat el Centre amb un 79,98%, seguit de 
Dalt la Vila i Casagemes. En canvi, han estat 
els veïns i veïnes de Sant Roc-La Mora, amb 
un 49,16% de participació, els que menys 
s’han mobilitzat per votar al representant de 
l’estat, però ha estat precisament aquí on el 
PSC ha sortit guanyador amb el major nom-
bre de vots, un 37,22%.

PSC
25,59 %

ECP
17,90 %

ERC
17,12 %

PP
9,33 %

VOX
8,38 %

JxCAT
6,84 %

Cs
6,37 %

CUP
4,12 %

Altres
4,35 %

Resultats eleccions en porcentatge de vots
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Es va convocar un ple extraordinari

CentreProgrés

La Mora

El Remei
Gorg

CongrésSant Roc

Sant Mori de 

Sant Antoni 

Sant Joan 
de 

La Salut
Sistrells

Nova 
Lloreda

LloredaLa Pau

Puigfred

Montigalà

Pomar 
de 

Dalt

Pomar

Bonavista

Bufalà

Morera

Mas
Ram

Canyet

Sant
Crist

Can Claris Raval
Artigues

Canyadó

Casagemes Manresà

Les GuixeresColl i Pujol Dalt 
la Vila

Resultats Eleccions 
Generals a Badalona per barris

Bloquejada la revisió de les 
ordenances fiscals del 2020

El passat dimecres, 13 de novembre, es 
va convocar un ple extraordinari d’ur-
gència per aprovar tres modificacions de 
les ordenances fiscals, una per l’impost 
de vehicles de tracció mecànica, l’altre 
per l’impost sobre béns Immobles i tam-
bé s’havia de portar a ple la proposta de 
bases reguladores per a la subvenció pel 
pagament de la quota líquida de l’IBI per a 
persones que es troben en situació d’es-
cassa capacitat econòmica.
Els diferents grups municipals van tenir 
idees oposades sobre aquesta convocato-
ria. El PP, per una part, votava en contra 
de ratificar el caràcter extraordinari i ur-
gent de la sessió, de la mateixa manera 
que JuntsxCat. Només ERC es va mostrar 
a favor, a banda dels comuns, ja que el 
grup de Guanyem ni tan sols hi va assistir 
a la sessió eprquè “s’havia convocat sen-
se cap mena de previsió”. El govern no va 
tenir el suport per tirar endavant la sessió 
i modificar les ordenances. Tant l’alcalde 
de Badalona, Álex Pastor, com la regidora 
d’En Comú Podem, Aïda Llaurador, acu-
saven l’oposició de bloquejar les ordenan-

ces i això, segons el govern, és traduirà 
amb una pujada del 10% de l’IBI a totes 
les famílies de la ciutat.
Un malentès que va arribar a les xarxes 
socials, ja que aquests dies, els grups 
municipals han expressat de manera clara 
i contundent les seves opinions. 

Del 15/11 al 21/11/2019
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El consistori va adquirir el passat divendres tres nous habitatges

L’Ajuntament de Badalona disposa des del pas-
sat divendres 8 de novembre de tres immobles 
més per a polítiques d’habitatge. D’aquests nous 
immobles estan en procés de reforma, i dos es-
taran destinats exclusivament a dones víctimes 
de la violència masclista que necessitin un nou 
habitatge de manera temporal. Aquest recurs 
serà gestionat pel Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones de Badalona (SIAD), qui derivarà 
els casos segons el tipus de necessitat.

Dos pisos de Badalona aniran destinats 
a víctimes de violència masclista 

L’adquisició dels tres habitatges es va fer 
efectiva el passat divendres, amb la signa-
tura davant notari de l’alcalde de Badalona, 
Álex Pastor, i representants de la propietat 
dels pisos (la SAREB i dues entitats finan-
ceres). Els pisos s’han adquirit mitjançant 
el dret de tanteig i retracte que l’Ajunta-
ment fa a immobles procedents d’entitats 
bancàries i han tingut un cost total de 
156.893,57 euros.

L’alcalde Pastor ha destacat la importància 
d’aquesta mesura per fer front des de les 
institucions el problema de la violència 
masclista i ha assegurat que el govern muni-
cipal està compromès perquè aquest recurs 
estigui en complet funcionament tan aviat 
com sigui possible. “M’haureu sentit dir en 
diverses ocasions que em cau la cara de ver-
gonya quan una dona víctima de violència 
masclista necessita recursos d’aquest ajun-
tament i no podem ajudar perquè no tenim 
pisos disponibles. Amb aquests dos habi-
tatges tindrem més capacitat de resposta en 
aquest tipus de casos. Hem de continuar 
lluitant contra aquesta xacra amb mesures 
com aquesta”, ha explicat Álex Pastor.
Segons la primera tinent d’alcalde i regidora 
de Drets Socials i Feminismes, Aïda Llaura-
dó, aquesta mesura permet atendre i afavorir 
el procés de recuperació de dones que han 
patit situacions molt dures. ”Hem d’ampliar 
els recursos que ajudin a les dones a empo-
derar-se, recuperar-se del patiment i poder 
mirar amb optimisme el seu futur”, ha expli-
cat la regidora.

Imatge de la reunió de l’adquisició dels pisos

Cada 25 de novembre se celebra a tot 
el món el “Dia de la no violència vers 
les dones”, una data que commemora 
l’assassinat de les tres germanes Mira-
bal, al 1960.
A Badalona, s’han organitzat diverses 
activitats que, des de la Federació de 
Dones i més entitats com la Comissió 
del 25 de Novembre de Badalona Sud, 
s’estan difonent 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-violèn-
cia vers les dones, els quals organitza 
la Comissió del 25 de Novembre de Ba-
dalona Sud. El mateix dia, a les 17.30h, 
la Federació de Dones ha preparat una 
performance a la plaça de la Vila no-
menada “Que nadie te corte las alas”. 
Seguidament, a les 18h els assistents 
podran gaudir d’un recital poètic acom-
panyat de música a càrrec de la poetes-
sa Mireia Calafell i de la violoncel·lista 
Björt Runnars.

Badalona 
diu no a la 
violència vers 
les dones
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Més de 124.000 quilos 
de roba recollits a Badalona
La planta de reciclatge tèxtil de la Fundació 
Formació i Treball ubicada a Sant Esteve 
Sesrovires ha rebut més de 6.500.000 quilos 
de roba durant el primer semestre de 2019, 
mentre que el primer semestre de 2018 el 
volum va ser 4.000.000 quilos. 
Aquestes dades suposen un increment del 
63% en relació a l’any passat i un màxim 
històric en la recuperació de roba usada per 
part de Formació i Treball.

A Badalona, 591 quilos de roba per 
contenidor al mes
Pel que fa a Badalona, aquest any s’ha no-
tat un lleuger ascens del 11% arribant al 
124.298 quilos de tèxtil donats durant el 
primer semestre de 2019 als 35 contenidors 
instal·lats a la localitat, amb una mitjana de 
591 quilos de roba recollida per contenidor 

al mes (durant el mateix període de 2018 
es van recollir 112.365). Respecte als usos 
i destinacions, un 63% es prepara per a la 
reutilització a Espanya i d’altres països; un 
33% es prepara per al reciclatge en noves fi-
bres i fils; i un 4% per a cogeneració elèctrica 
i calorífica.
Les escoles Ventós Mir i Baldomer Solà de 
Badalona i l’Escola Túrbula de Sant Adrià de 
Besòs han col·laborat en iniciatives de reco-
llida tèxtil. 
Aquesta bona resposta per part d’escoles 
i instituts és necessària per poder instau-
rar uns hàbits mediambientals sostenibles 
tant a curt com a llarg termini. Pel que fa a 
les empreses cada cop en són més les que 
s’apunten a realitzar una campanya solidària, 
els laboratoris farmacèutics Menarini realit-
zen aquest tipus d’iniciatives periòdicament.

Aquest diumenge, 17 de novembre, els 
veïns i veïnes de diferents barris de Bada-
lona es mobilitzaran per la ciutat en contra, 
diuen, de la delinqüència i per la neteja dels 
seus barris. El recorregut començarà a les 
11h a la plaça del Gorg per acabar a la Plaça 

CONVOCADA UNA MOBILITZACIÓ VEÏNAL PER AQUEST DIUMENGE

BREUS

de la Vila, davant l’Ajuntament. “Portem 1 
mes fent córrer la veu per tota la ciutat”, co-
menta a aquest Diari la Sònia, una veïna del 
barri de La Salut. Insisteixen, a més, que 
aquesta mobilització només està convoca-
da pel veïnat i no té cap caràcter polític.

Des d’Open Arms han començat un nou pro-
jecte educatiu arran de l’experiència al mar.  
Després d’escoltar testimonis de vida a bord 
han 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 badalonina sempre ha estat vin-
culada amb la comunicació i sensibilització. 

OPEN ARMS PROPOSA GENERAR EMPATIA A LES AULES

Aquest és el contingut de la segona con-
ferència del cicle “Anar a Mar”, convocada 
pel 21 de novembre a les 19h al Centre 
d’Activitats Nàutiques i que, com sempre 
en aquestes dates i ja per quart cop, es fa 
coincidir amb el senzill i simbòlic encesa 
de llums de Nadal en el passeig dels res-
taurants.

L’ENDERROC DE L’EDIFICI DEL PASSATGE DE LA TORRE AVANÇA 
PEL CINQUÈ PIS

10 dies després que comencés l’enderroc 
total de l’edifici del Passatge de la Torre, al 
barri de La Salut, els operaris ja han arri-
bat a un punt entre el cinquè i el quart pis. 
Una feina que avança lentament perquè els 
treballs són manuals. Més d’un centenar 
de persones van ser desallotjades del bloc 
per un imminent perill. Alguns d’ells han 
estat reubicats en pisos, altres en albergs 
i n’hi ha 7 persones dels 12 desallotjats 
d’un local proper que, la passada nit del 
dimarts 12 de novembre, van dormir a les 
portes de l’Ajuntament, ja que aquests no 
estan empadronats a Badalona i, per tant, 
“reallotjar-los com a la resta de veïns és 

complicat”, va assegurar la primera ti-
nent d’alcalde, Aïda Llauradó. El veïnat es 
troba esperant, ja que, quan els bombers 
arribin a la quarta planta, valoraran el 
perímetre de seguretat i és possible que 
algunes de les famílies que viuen més 
allunyades de l’edifici afectat, a uns 200 
m, puguin tornar-hi a viure.

en una nova edició del programa “Treball 
i Formació”, que té com acció principal la 
contractació laboral a temps complert de 
128 persones en situació d’atur i la seva 
formació. La data prevista per l’inici del 
programa és el 30 de desembre de 2019.
Les persones interessades s’han d’adreçar 
a les Oficines de Treball (OTG) de Badalo-
na, situades a la plaça de Carme Guasch, 2, 
i al carrer d’Aribau, 11, per tal de rebre les 
indicacions de participació en el procés de 
selecció. Recordem que l’IMPO no atendrà 
a cap persona que no aporti el document 
acreditatiu de derivació de l’Oficina de Tre-
ball.

El Servei Impuls Municipal de Promoció de 
l’Ocupació de Badalona (IMPO) obre aquest 
dilluns, 18 de novembre, i fins divendres 
dia 22, el període d’inscripció per participar 

L’IMPO contractarà a temps 
complert 128 persones en 
situació d’atur

Núm. 678



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com PUBLICITAT 11Del 15/11 al 21/11/2019



12 Ángela Vázquez - redaccio@diaridebadalona.comENTREVISTA

Entrevistem a la Marisa Serra, 
la fundadora de la Fundació Badalona 
Contra el Càncer que celebra 20 anys
La Marisa Serra no és només la fundadora 
de la Fundació Badalona Contra el Càncer. 
Ella és també una dona lluitadora i supervi-
vent. Juntament amb el seu marit, tots dos 
van començar  l’any 2000 a recaptar fons 
per a la recerca i el tractament del càncer 
a l’Hospital Germans Trias i Pujol. Gràcies 
a ells, l’hospital ja compta amb diverses 
màquines d’última tecnologia que com-
bateixen aquesta malaltia. Dos badalonins 
exemplars.

- D’on va sorgir la idea de començar 
a recaptar fons per a la investigació 
del càncer?
 Jo mateixa vaig patir un càncer de tiroi-
des l’any 89 i va ser un procés llarg i molt 
complicat. Era agressiu i, a més, estava 
embarassada. Tot i això, vaig tenir el meu 
fill i, després, em van sotmetre a quimio-
teràpia amb energia nuclear amb tot el que 

“No parlem de protocols, 
parlem de vides”

Antiga sala de Juntes de la Fundació, ara perruqueria amb Marisa Serra / Ángela Vázquez

això comportava: aïllament, molt malestar 
físic... El mateix metge que em va tractar 
em va parlar moltíssim sobre la investiga-
ció, dient-me que calien molts diners aquí 
a Espanya, perquè gent que sap, n’hi ha. No 
va ser fins passats uns anys que vam poder 
fer la nostra primera aportació.

- Quina va ser?
En aquell moment, el meu marit i jo fèiem 
gales per tot el país amb la nostra perru-
queria, per demostració de productes i, un 
dia, vam fer una per a una entitat d’aquí de 
Badalona que necessitava socis. Va ser lla-
vors quan vam anar a parlar amb els met-
ges perquè ens diguessin què necessitaven 
i, quan vam sortir d’aquella reunió, vam 
decidir comprar el seqüenciador d’ADN ca-
pil·lar, que costava en aquell moment unes 
50 milions de les antigues pessetes. Evi-
dentment, amb les gales que organitzàvem 

“El mateix metge que 
em va tractar em va 
parlar moltíssim sobre 
la investigació, dient-me 
que calien molts diners 
aquí a Espanya, perquè 
gent que sap, n’hi ha”

no teníem ni per començar així que vam 
començar a moure’ns per recaptar fons.

- Quines activitats vau organitzar per 
aconseguir tants diners?
Vam fer mercats ambulants, xocolatades, 
obres de teatre, tornejos, sopars de gala... 
Un munt d’activitats sense emportar-nos 
nosaltres cap dels beneficis obtinguts. Com 
a particulars, comprar aquesta maquinària 
va ser tot un drama perquè Sanitat o paga 
malament o no paga mai. El que sí vam 
aconseguir, per altra banda, va ser que els 
fabricants ens rebaixessin el preu gairebé a 
la meitat i una altra màquina: un microdi-
sector làser, el qual va pagar la Generalitat 
perquè així es va comprometre el Conseller 
que hi havia llavors, Eduard Rius.

- Arribats a aquest moment, ja està-
veu registrats com a Fundació?
Just en aquell moment , l’any 2001 oficial-
ment, els metges ens impulsen per crear 
una Fundació. Això també ens facilitava 
el treball de la compra de maquinària, ja 
que, d’aquesta manera, ho podíem arreglar 
directament amb el fabricant sense que la 
Generalitat hagués d’intervenir. Tot i això, hi 
ha coses que segueixen igual des d’aque-
ll any. Ara, aquesta perruqueria on estem, 
era abans la sala de juntes de la Fundació. 
No hem adquirit cap altre espai, tot ho 
destinem íntegrament a la investigació i 
continuem sent els mateixos amics/es de 
sempre.

- A partir d’aquí, què més heu aconse-
guit per lluitar contra el càncer?
Des que va arribar la crisi ens vam apartar 
una mica de la part d’investigació per inci-

dir també en altres aspectes. Per exemple, 
vam comprar nous llits per a la planta 13 
de rehabilitació de Can Ruti. Llits moder-
ns, que s’adapten amb cadires, matalas-
sos especials... L’any passat, tot just, vam 
comprar una màquina per fer el tractament 
de càncer de pròstata, millores també per 
al càncer de mama... Fa 6 anys, part de la 
financiació també va anar a parar a unes 
pastilles que poden allargar l’esperança de 
vida de malalts terminals de càncer uns 2 
anys.

- Ja s’acosta l’aniversari dels 20 anys.
Efectivament, l’any que ve volem fer algu-
na cosa més gran, una mica especial per 
aquest aniversari, ja que també portem 3 
anys sense fer cap gala benèfica per pro-
blemes de salut. Estem pensant en diverses 
possibilitats perquè també és complicat 
moure a tanta gent i nosaltres ja no som 
gent jove (riu). Aquest diumenge, per altra 
banda, 17 de novembre, organitzem el ja 
tradicional Festival de Country a l’Escola 
Jungfrau, que abans es feia al Pavelló de la 
Plana. Encara que siguin 500 euros recap-
tats, aquests seran benvinguts.
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La Fàbrica de Joguines de Nadal
doblarà enguany els dies d’activitat
Soraya i Macaco donaran el tret de sortida a la campanya nadalenca el 30 de novembre

Presentació de la campanya de Nadal a l’Ajuntament / Ángela Vázquez

El passat dilluns 11 de novembre, l’alcal-
de Àlex Pastor i Helena Bayo, regidora de 
Cultura, van presentar a l’edifici del Viver 
de Badalona la campanya nadalenca “Hola 
Nadal!”, que començarà el 30 de novem-
bre i s’estendrà fins la cavalcada dels Reis 

d’Orient.
“Aquest any, la programació serà especial 
tant per a adults com per a infants i es man-
tindrà viu l’esperit del Nadal”, afirmava Pas-
tor a la roda de premsa. La campanya s’ini-
ciarà amb la festa “Hola Nadal” el dissabte 

30 de novembre al Passeig Marítim de Ba-
dalona i la jornada estarà plena d’activitats 
i tallers per a tothom, a més dels concerts, 
com ja es va avançar, de Soraya i Macaco 
aquell mateix dia. “Més de 15.000 persones 
van gaudir d’aquesta festa inaugural l’any 
passat. Esperem que enguany tingui també 
una bona acollida”, deia Pastor.
“Per altra banda, el pessebre tradicional 
s’inaugurarà el 13 de desembre i aquest es-
tarà ple de colors, sons...”, explicava també 
la regidora de Cultura.

La fàbrica de joguines doblarà els dies
La tradicional fàbrica de joguines que l’any 
passat va tenir un èxit rotund doblarà els 
seus dies enguany, tal i com es va informar 
a la roda de premsa del govern municipal. 
Aquesta es situarà al Centre Cultural l’Es-
corxador-Nau3 per tal que els nens i nenes 
puguin apropar-se a demanar les seves jo-
guines o a entregar la carta als Tornemis, 
els encarregats d’acompanyar als Reis 
Mags, que vindran a Badalona el dia 5 de 
gener.

L’entrada serà gratuïta i els dies que es po-
drà visitar aquesta fàbrica seran del 28 de 
desembre al 4 de gener, a excepció dels 
dies 31 i 1.

Tradicions i solidaritat
Els dies de Nadal a Badalona estan marcats 
també per les tradicions i la solidaritat. 
Com cada any, entre el 23 de novembre i el 
23 de desembre, es podrà visitar a la plaça 
de la Plana la Fira de Nadal, amb la venda 
‘avets, pessebres, tions i ornamentació na-
dalenca.
Diumenge 1 de desembre se celebrarà el 
25è Mercat del Trasto al parc de les Mun-
tanyetes de Montigalà. Es tracta d’una fira 
que té la voluntat de promoure la reutilit-
zació i donar valor als objectes usats que 
estiguin en bon estat perquè no es conver-
teixin en residus i donin servei a persones 
que els necessitin. Al Mercat del Trasto de 
Nadal es dóna un protagonisme especial a 
les joguines i als objectes nadalencs, com 
per exemple, elements de decoració, pos-
tals fetes amb materials reciclats, etc.

Del 15/11 al 21/11/2019



Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.comCULTURA16

L’Orfeó proposa aquest 
cap de setmana 
un Festival de micro teatre
El certamen porta per nom 
“Mínima Expressió”

Aquest cap de setmana, dissabte 16 i diu-
menge 17 de novembre, l’Orfeó Badaloní 
celebrarà la quarta edició del Festival Mí-
nima Expressió, un certament de teatre en 
micro format a Badalona, organitzat pel 
mateix Orfeó i la Companyia Teatral El 
Cielo al Revés. Segons els organitzadors, 
el doble propòsit d’aquest festival és, 
d’una banda, donar l’oportunitat a totes 
les companyies i grups d’estudiants de 
teatre que ho desitgin de mostrar al pú-
blic una peça de creació pròpia en format 
micro, i per una altra, introduir a la ciu-
tat de Badalona una programació teatral 
en aquest format encara poc tractat a la 
ciutat. Per aquesta quarta edició, el cer-
tamen comptarà amb quatre companyies 
que presentaran quatre peces de notable 
qualitat interpretativa i originalitat. També 
hi haurà la participació dels actors Mari-

Las brujas de l’eixample esquerra serà una de les companyies que hi participarà

na Durán i Bernat Muñoz. Les compan-
yies que participaran seran Las brujas de 
l’eixample esquerra, Enfermeras, Curiosa 
Coincidència i Síndrome. Els assistents, 
al finalitzar el visionat de les quatre obres, 
podran participar en la votació que es 
durà a terme per  seleccionar la/el millor 
Intèrpret, la millor obra i la proposta més 
original. El festival, patrocinat com cada 
any per Toldos Zaballos, tindrà lloc a les 
diverses estàncies de al’Espai Tolrà, una 
edificació modernista de principis del 
segle XX, que vestirà l’argument de les 
quatre obres. L’Espai el trobareu al carrer 
Enric Borràs, 19-21. L’horari serà el dis-
sabte, 16 a les 21h i diumenge, 17, a les 
19h. L’entrada costa 10 euros, socis de 
l’Orfeó 5 euros, per assistir com a públic 
cal inscriure’s amb anterioritat al telèfon 
de l’Orfeó Badaloní.

Núm. 678



Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com CULTURA 17

Un any més, Badalona celebrarà la festa 
dels músics, Santa Cecilia, amb un concert 
especial de la Banda Simfònica de la ciutat. 
Enguany, la Banda està preparant un fort ac-
cent rus. El concert ens traslladarà a l’època 
del nacionalisme musical. Txaikovski i Xos-
takòvitx, entre d’altres, ens faran viatjar per 
la Rússia Imperial, des de la revolució fins a 
la Rússia Socialista del segle.XX. La Banda 
Simfònica comptarà amb solistes de la pe-
drera del Conservatori de Badalona: Mario 
Membrives i Joan Arnau Caparrós, dos mú-
sics amb una gran trajectòria per davant que 
ens faran gaudir del so dels instruments de 
metall. Tot plegat sota la batuta del director 
de la Banda, Manel Barea. El concert co-
mençarà a les 20:30h.

Concert de Santa 
Cecilia de la 
Banda Simfònica 
de BadalonaSerà el cap de setmana del 23 i 24 de novembre

Cada any, la Fira del Playmobil aplega a 
més persones a la Nau 3 de l’Escorxador. 
Ja fa 4 anys que uns bojos dels clicks or-
ganitzen aquest certamen a Badalona. El 
certamen aplega a grans i petits, durant els 
dos dies de fira al barri de La Salut. Des del 
primer any, s’exposen diversos diorames 
realitzats amb peces de Playmobil, entre les 
quals sempre trobem algun dedicat a la ciu-
tat de Badalona. A més, també s’oferirà un 

Badalona prepara la IV Fira 
del Playmobil a l’Escorxador

concurs de diorames, sorteig, tallers per a 
grans i petits, cercaclick i, com no, els més 
fanàtics del Playmobil podran adquirir pe-
ces úniques. Les portes s’obriran a les 10 
del matí del dissabte i diumenge, 23 i 24 
de novembre, i es podrà visitar fins a les 2 
del migdia. A la tarda, l’horari del dissabte 
serà de 16h a 20h, mentre que el diumen-
ge la fira romandrà oberta de 16 a 19h. Pel 
que fa a l’entrada té un preu de 2,5 euros, 

excepte als menors de 12 anys que podran 
entrar gratuïtament de l’exposició. Destacar 
que amb els fons recaptats es realitzarà una 
donació a benefici de l’ONG badalonina 
Proactiva Open Arms. A més, durant els 
dos dies de fira hi haurà una recollida d’ali-
ments a favor de l’entitat badalonina Amics 
del Gorg-Mar, a través d’un concurs on per 
cada aliment recaptat s’entrarà en el sorteig 
d’un Playmobil.

Uns “clicks” que tenen més de 40 
anys
La línia de productes Playmobil fou intro-
duïda l’any 1974 a Nürnberg i començà a 
vendre’s mundialment l’any 1975. Aquí va 
arribar dos anys més tard de la mà de la 
marca Famosa. Les tres primeres figures 
que van aparèixer a la venda van ser un 
paleta, un indi nord-americà i un cavaller 
medieval amb armadura. Les joguines Play-
mobil són unes figures articulades d’uns 
7,5 cm, de les quals se n’han venut uns 
2.000 milions arreu del món durant aquests 
més de 40 anys.

La Fira del Playmobil s’ubica a la Nau 3 de l’Escorxador

Imatge de la Banda Simfònica de Badalona
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Un “càstig” per ser millors en el futur
A la pista del Brèscia el Joventut va perdre 
tot i remuntar 19 punts de renda. En un 
moment del segon temps, quan pitjor es-
taven les coses, el tècnic Carles Duran va 
fer seure a la banqueta el líder de l’equip 
Klemen Prepelic. L’eslové no estava fent en 
defensa coses que li demana el seu entre-
nador i tot i que només portava dos minuts 
a pista el va fer seure i ja no el va tornar a 

treure. La Penya va remuntar sense ell i van 
estar a punt de guanyar. El “càstig” crec que 
parla molt bé de Carles Duran i que també 
servirà perquè la Penya sigui millor en el 
futur. Prepelic ha vist que la Penya, tot i que 
ell sigui l’estrella, també pot jugar bé sense 
ell. N’estic convençut que contra el Tenerife 
veurem la primera conseqüència positiva 
d’haver-lo deixat sense jugar el darrer quart.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

LA PRÈVIA 9a Jornada Lliga ACB. Pavelló Olímpic, dissabte 16 de novembre a les 20:30 h

Posar la cinquena

LÓPEZ-AROSTEGUI

NIKOS ZISIS

K. PREPELIC

ALEN OMIC LUKE HARANGODY

 JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

IBEROSTAR TENERIFE
Entrenador Txus Vidorreta

DANIEL DÍEZ

MARCELINHO HUERTAS

SASU SALIN

G. SHERMADINI ÁLEX SUÁREZ

López-Arostegui, peça clau en les darreres victòries. / David Grau - CJB

Quatre victòries consecutives a l’ACB han 
enfilat la Penya fins a les posicions de 
“playoff”. Els badalonins han pujat fins a la 
vuitena posició i aquest dissabte, a l’Olímpic 
(20.30h), tindran l’oportunitat de consoli-
dar-se encara més en les places que donen 

el bitllet a la Copa si son capaços de tombar 
l’Iberostar Tenerife. Els canaris, amb Txus 
Vidorreta a la banqueta, ocupen la quarta 
plaça (5-3) i venen de sumar dues victòries 
seguides, a la pista de l’Estudiantes (72-74) i 
davant del Burgos (85-82). 

L’Iberostar ha renovat completament la seva 
plantilla i només l’exverd-i-negre Tomasz 
Gielo, recuperat ja de la greu lesió que va 
patir quan va fitxar pels canaris, sobreviu 
de l’equip del curs passat. El pivot Giorgi 
Shermadini (17,6 punts, 6,5 rebots i 23,6 
de valoració) i el base Marcelinho Huertas 
(13,3 punts i 5,1 assistències), que a l’estiu 
van sonar com a possibles reforços per a la 
Penya, són dos dels nous pals de paller de 
l’Iberostar, que també ha incorporat dos exju-
gadors de l’Unicaja, Daniel Díez i Sasu Salin, 
l’exManresa  Gabriel Lundberg o un altre vell 
conegut de l’afició verd-i-negra, l’aler-pivot 
Álex Suárez, que després de signar con-
tracte temporal acaba de renovar fins a final 
de curs.  Els canaris també van fitxar l’aler 

Kyle Singler, però per sorpresa el jugador va 
deixar l’equip a l’octubre i va anunciar la seva 
retirada. Una baixa que es va afegir a la de 
Pablo Aguilar, un altre dels fitxatges, que es 
va desvincular  en no estar recuperat d’una 
lesió al canell. 
L’Iberostar, en les diferents etapes a l’ACB, 
ha visitat Badalona en 16 ocasions i els 
precedents són molt favorables a la Penya, 
que suma 14 victòries. Els de Txus Vidorreta, 
però, han guanyat de moment tots els partits 
que han jugat com a visitants aquesta tempo-
rada, a Màlaga, Manresa i a la pista de l’Es-
tudiantes. Els canaris també estan disputant 
la FIBA Champions League, on després de 
cinc jornades són l’únic equip invicte al cap-
davant del grup C (5-0).  
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Propera jornada

 Mba Andorra - Unicaja

 BAXI Manresa  -  Monbus Obra

 Joventut -  Ibt Tenerife

 San Pablo Burgos -  Coosur R. Betis

  Barça  -  Movistar Estu

 Herbalife GC -  UCAM Múrcia

 València Basket  - Casademont S.  

 RETAbet Bilbao  - Real Madrid

 Kirolbet Baskonia  - Montakit Fuenla

Montakit F. - BAXI Manresa                87-83
RETAbet Bilbao - Herbalife GC  90-97
Movistar Estu  - Mba Andorra 79-87
Casademont S. - Joventut  90-92
UCAM Múrcia - València Basket 97-95   
 Iberostar Tenerife - San Pablo B. 85-82
Monbus Obra - Kirolbet B.          79-92
Coosur R. Betis - Barça     95-100
Real Madrid - Unicaja  82-71

Resultats  darrera jornada
  Equip  G P

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

Classificació

DJ Seeley (21), Brussino (7), Radovic (10), Alocén 
(14), Justiz (9) -cinc inicial-, Barreiro (9), Etxegu-
ren (-), Fran Vázquez (4), Benzing (13), Krejci (2), 
Hlinason (1) i García (-).  

El Joventut va allargar la ratxa positiva a 
l’ACB a Saragossa. Enrere han quedat els 
dubtes de començament de curs i l’equip, 
partit a partit, va cap amunt. Perrin Buford, 
encara en plena fase d’adaptació (1 rebot 
en 9 minuts de joc), va jugar els seus pri-
mers minuts amb la samarreta de la Penya, 
que va saber patir en un altre final d’infart. 
Dos tirs lliures de Xabi López-Arostegui, 
que segueix fent passos endavant (11 
punts i 6 rebots), van segellar el triomf a 
quatre segons del final. El Saragossa, en 
l’últim sospir, va tenir fins a dos oportuni-
tats per forçar la pròrroga, però ni  Seeley 
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López-Arostegui (11), Prepelic (23), Zisis (5), Omic 

(14), Harangody (7) -cinc inicial-, Perrin Buford (-), 

Parra (-), Morgan (14), Kanter (4), Ventura (3), Sagars 

(7) i Dimitrijevic (4).  

90

C.  ZARAGOZA

Cop d’efecte a Saragossa

(màxim anotador local amb 21 punts) ni 
Nemanja Radovic van encertar des de la 
línia de personal.
Després de perdre’s el partit contra el 
Nanterre, Klemen Prepelic va reaparèixer 
per liderar l’equip en un primer temps on 
va fer 17 dels seus 23 punts. Tot i patir 
d’inici per aturar Seeley, els badalonins 
van poder marxar als vestidors amb una 
renda de 7 punts que els va donar molta 
confiança (40-47). En la segona meitat els 
badalonins van seguir manant en el mar-
cador i a l’inici del darrer quart van fer una 
estrebada que semblava definitiva (64-74), Prepelic va sumar 23 punts contra el Casademont Saragossa. / ACB Photo: E. Casas

després d’un triple descarat de Zagars i 
una cistella d’Omic (14 punts i 8 rebots). 
El Casademont Saragossa semblava tocat, 
però es va refer sota el timó d’Alocen (23 
de valoració). El parcial, de 14-2 (78-76), 

va dur el partit a un final incert, on la Pen-
ya, com ja va passar davant del Nanterre, 
no va perdre mai la fe en el triomf i es va 
graduar de la mà d’un López-Arostegui a 
l’alça. 
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SUPERMANAGER

1- Ferrari, Cook, Dimitrijevic.
2- Barreiro, Díez, Bouteille,       
    Beirán.
3- Shengelia, Shermadini, 
    Dubjlevic, Mitrovic.

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. 9 Jornada 8 
1º  LeBron belito32 (Badalona)  243,00
2º  Penyacrack4 manel14penya (Badalona)  227,20
3º  Penyacrack1 manel14penya (Badalona)  222,60
......................................................................................................................
54º DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  167,80

Lliga (general)
1º  La Familia Isakovic (Sant Boi de Llobregat)  1.398,40
2º  Penyacrack4 manel14penya (Badalona)  1.392,40
3º  Yahill Team 2.0 jraga (Catarroja)  1.371,40
......................................................................................................................
119º  DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  895,40

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

Abass (2), Cain (12), Vitali (5), Lansdowne (9), 
Horton (21) -cinc inicial-, Zerini (12), Warner (3), 
Laquintana (11), Moss (9) i Sacchetti (3). 

El Joventut va veure truncada la seva ratxa po-
sitiva a la pista del Brescia (87-83) i segueix 
sense guanyar fora de casa a l’Eurocup. Els ba-
dalonins van pagar molt cara la desconnexió 
que van patir en el segon i el tercer quart, que 
els va dur a perdre de 19 punts (69-50) i que 
va posar en perill el “basket-average” amb els 
italians (+13 a Badalona). De nou els de Carles 
Duran van tenir el mèrit d’aixecar-se quan es-
taven groguis i van acaronar una victòria que 
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Neno Dimitrijevic (15), López-Arostegui (10), Conor 

Morgan (2), Prepelic (6), Omic (17) -cinc inicial-, Bu-

ford (13), Joel Parra (2), Kanter (-), Ventura (7), Zisis 

(7) i Harangody (4). 
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BRESCIA LEONESSA

Remuntada final sense recompensa 

semblava impossible, però la remuntada, final-
ment, no va culminar amb èxit.  
La Penya va començar el partit força entonada 
en atac, amb López-Arostegui anotant des del 
perímetre i Omic (17 punts i 10 rebots) impo-
sant-se sota els cèrcols (14-18). Al darrera, 
però, la Penya estava fent massa concessions, 
permetent un perillós intercanvi de cistelles 
(22-24).
Els badalonins van continuar per davant en Bon debut europeu de Perrin Buford. / Penya.com

els primers compassos del segon quart (32-
37), però aquí va arribar el curtcircuit verd-i-
negre. Les facilitats defensives, amb Horton 
fent estralls (19 punts al descans), les pilotes 
perdudes (10) i els problemes en el rebot (8 
d’ofensius els italians) van començar a passar 
factura i el Brescia va clavar un parcial de 9-0 
que va obrir la primera escletxa en el marca-
dor (52-43 al descans). La Penya va encaixar 
30 punts en aquest segon parcial, 20 en els 
darrers cinc minuts, unes xifres absolutament 
imperdonables.
El pas pels vestidors, malauradament, no va 
millorar el panorama. I el 69-50 va encendre 

tots els llums d’alarma. Quan tot semblava per-
dut, però, els de Carles Duran van despertar. I 
ho van fer, a més, sense un dels seus referents, 
Prepelic, que va tenir un dia molt discret (6 
punts) i va acabar relegat a la banqueta després 
d’una enganxada amb el tècnic verd-i-negre. 
Neno Dimitrijevic, fins aleshores molt gris, va 
emergir en l’últim quart per liderar la remunta-
da (15 punts) i va trobar en Perrin Buford (13 
punts) un aliat inesperat. La Penya, amb 84-
81, va tenir dos triples per empatar, però no era 
el dia des dels 6m75 (5/23). El Brescia no va 
perdonar en els tirs lliures i va assegurar una 
victòria vital per als seus interessos.
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S’escapa la primera oportunitat per segellar l’accés
al Top 16, però la Penya segueix molt ben situada
La setmana que ve els badalonins viatgen a Istanbul per enfrontar-se al Darussafaka

Omic, en el partit contra el Darussafaka. / David Grau

La Penya tenia aquesta setmana una pri-
mera oportunitat per deixar encarrilada la 
classificació per al Top 16 de l’Eurocup, 
però la derrota a Brescia ha ajornat el pas-
si dels verd-i-negres a la següent fase. 
Amb tot, els de Carles Duran segueixen en 
una situació molt favorable quan només 
resten tres jornades per al final de la fase 
regular. Els verd-i-negres tenen dues vic-
tòries de coixí respecte del Nanterre 92 i 
del Cedevita Olimpija, que sobre el paper 
semblen els dos candidats a quedar fora 
de la competició, i guanyant un dels tres 
partits que falten tindran la classificació 
a la butxaca. Els de Carles Duran, a més, 
podrien classificar-se inclús perdent els 
tres partits que els queden, dos dels quals 
fora de casa.  
La setmana que ve el Joventut afrontarà 
un nou desplaçament, en aquest cas a la 
pista del Darussafaka (dimecres dia 20 a 
les 18.15h). Allà els badalonins tindran 
un nou “match-ball” per segellar la clas-
sificació, tot i que el repte de guanyar a 
Istanbul es presenta complicat. L’UNICS 

Kazan i el Cedevita Olimpija, però, han 
estat capaços de guanyar-hi i la Penya 
també ho intentarà, malgrat que en el par-
tit de la primera volta a l’Olímpic va patir 
de valent per poder derrotar els turcs, amb 
un  triple miraculós de Prepelic de camp a 
camp (85-82). 
Després de jugar a Istanbul, la Penya tan-
carà la primera fase a casa rebent el líder 
del grup, l’UNICS Kazan (el dimecres 11 
de desembre), i per últim haurà de viatjar 
a Ljubljana per visitar el Cedevita Olimpija 
(18 de desembre).  

  Equip  G P

 1 UNICS Kazan 5 2

 2  Darussafaka 4 3

 3 Joventut 4 3

 4  Brescia Leonessa 4 3

 5  Nanterre 92 2 5

 6  Cedevita Olimpija 2 5

Eurocup - Grup C
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Omplir més l’Olímpic, 
assignatura pendent del curs 
A l’ACB la mitjana és de 4.797 espectadors, que empitjora molt a l’Eurocup (2.503)

Imatge de l’Olímpic en la roda d’escalfament d’un partit de l’Eurocup d’aquesta temporada. / J.C.

L’afluència d’espectadors a l’Olímpic no 
acaba d’arrencar aquesta temporada. Els 
7.024 aficionats de la visita del Madrid 
en la jornada inaugural, amb el retorn 
de Nico Laprovittola a Badalona, ha es-
tat malauradament un fet aïllat en el que 
portem de curs, on l’afluència mitjana, 
pel que fa a la lliga ACB, s’està situant 
per sota dels 5.000 aficionats per partit 
(4.797 després de les vuit primeres jor-
nades). El curs passat la mitjana de tota la 

temporada va ser de 5.108 espectadors, 
xifra que de moment no s’està aconse-
guint millorar.
La visita del San Pablo Burgos, amb 3.912 
aficionats, ha estat l’entrada més fluixa 
fins ara, i davant del Movistar Estudiantes 
i del Monbus Obradoiro es van superar 
per ben poc els 4.000 espectadors. És 
cert que els mals resultats del principi, 
amb un 0-4 de sortida a la lliga, no van 
ser un bon incentiu, però l’equip ha sabut 

EL SAN PABLO BURGOS, EL CLUB DE LA LLIGA
ENDESA QUE MÉS PÚBLIC ATRAU AL SEU PAVELLÓ

Ja va encapçalar el rànquing d’assis-
tència de la lliga ACB la temporada 
passada i enguany va camí de repe-
tir-ho. El San Pablo Burgos segueix 
sent el club que més públic aplega 
al seu pavelló i ho està fent, a més, 

millorant les xifres de l’any passat. La 
temporada 2018/2019 va aplegar 9.153 
aficionats per partit i en el que portem 
de curs s’està enfilant fins als 9.362. 
Ara mateix és l’únic que supera els 
9.000 espectadors de mitjana. 

reaccionar i amb quatre victòries con-
secutives s’ha situat de ple en la lluita 
per tornar a disputar la Copa del Rei.
Les xifres més preocupants, però, 
les trobem a l’Eurocup, on en prou 
feines el Joventut està aconseguint 
reunir 2.500 aficionats a l’Olímpic 
en la primera fase de la competició. 
En concret, 2.503 de mitjana. I això 
que feia molts anys que l’equip no 
jugava a Europa i que els de Carles 
Duran s’estan mostrant intractables a 
casa, on han sumat quatre victòries. 
Està costant recuperar l’hàbit d’anar 
a veure l’equip entre setmana i el fet 
que els partits acabin molt tard, quan 
a l’endemà és dia laborable, tampoc 
no ajuda. Veurem què passa quan co-
menci el Top 16, amb rivals de molta 
més entitat, però el retorn europeu de 
la Penya  mereix un Olímpic molt més 
ple.
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L’ACB posarà a la venda a partir d’aquest 
dilluns, dia 18, els abonaments per a la 
pròxima edició de la Copa del Rei, que se 
celebrarà a Màlaga del 13 al 16 de febrer del 
2020. Hi haurà nou preus diferents, a partir 
dels 150 euros, mentre que els abonaments 
més cars s’enfilaran fins als 650. Hi haurà, a 
més, dos espais VIP a pista amb preus molt 
més alts, de 1.600 i 1.700 euros. La venda 
començarà a les 12h del migdia a través de 
la pàgina web www.acb.com i es podran ad-
quirir un màxim de 10 abonaments. 

Els abonaments 
per a la Copa del 
Rei de Màlaga, a 
la venda dilluns L’acord contempla també el patrocini del bàsquet base

Bankia i la Fundació Joventut han arribat 
a un acord de col·laboració mitjançant el 
qual l’entitat financera patrocinarà les acti-
vitats de la fundació que impulsin la pràc-
tica del bàsquet entre més de 500 joves i 
nens durant aquesta temporada 2019/2020. 
El conveni contempla també el patrocini 

La Fundació Joventut
i Bankia uneixen esforços 

del Bàsquet Base de la Penya, l’organitza-
ció de campus, la concessió de beques a 
joves esportistes, la formació de joves en-
trenadors i la participació en competicions 
oficials dels equips de base i de l’escola 
de bàsquet. En l’acte de presentació, que 
va tenir lloc a l’Olímpic, hi van participar, 

per part de Bankia, el director corporatiu a 
Catalunya, Miguel Capdevila; el director de 
Negoci d’empreses Catalunya-Balears, José 
Manuel García Trany; i el director de Mit-
jans i Patrocinis, Alberto Ortega. Per part de 
la Fundació Joventut hi va ser el president 
Juanan Morales.

L’acord es va presentar a l’Olímpic. / David Grau - CJB 

El Martín Carpena, seu de la Copa 2020. / ACB
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LA PRÈVIA 13a Jornada. Estadi de Luchán. Dissabte, 16  de novembre. 18.30 hores

Contra el fred, el vent, el terreny de joc i... l’Ejea

CF BADALONASD EJEA

POSICIÓ 12è
6 Partits a casa G 3  E 2  P 1

Gols a casa Marcats 8 Rebuts 3
Entrenador Javi Suárez.

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

Gols a fora Marcats 4  Rebuts 9
Entrenador Manolo González.

Foto: Eloy Molina.

El camí del Badalona cap a la sortida de la 
zona de descens passa, aquest dissabte a 
la tarda, per Ejea de los Caballeros. A la 
localitat aragonesa és on juga com a local 
la Sociedad Deportiva Ejea, un equip que 
es troba en el lloc 12è de la classificació, 
amb cinc punts més que els escapulats. 
Els jugadors de Manolo González mira-
ran d’allargar el bon moment que passen, 
que els ha fet guanyar dos dels últims tres 

partits i abandonar, per fi, l’última posició. 
L’Ejea, per la seva banda, ha perdut només 
un dels sis partits que ha jugat com a local, 
davant l’Olot fa dues setmanes. Dels altres 
cinc, ha guanyat tres i ha empatat dos. 
L’Oriola, el Barça B i el Mestalla van caure 
a l’estadi de Luchán, mentre que l’Ebro i el 
Lleida van arrencar un empat. El fred i el 
vent, a més de l’estat del terreny de joc, ha-
bitualment no gaire bo, seran determinants 
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BADALONA   -   GIMNÀSTIC

Badalona: Álex Sánchez; Robusté, Moyano, Pe-
lón (Toni Jou, 67’), Valentín; Robert Simón, Marc 
Carbó, Adri Díaz, Kilian Durán (Hugo Esteban, 67’); 
Cris Montes (Iván Malón, 82’) i Chema Moreno. 

Gimnàstic: Barragán, Pol Valentín, Bonilla, Goldar 
(Lolo Pla, 86’), Juan Rodríguez, Petchoff, Brugui, 
Jonathan Pereira (Pol Ballesteros, 74’), Perone, Pe-
dro i Ferran Giner (Montero, 80’).

Gols: 1-0 (5’) Kilian Durán. 1-1 (39’) Jo-
nathan Pereira. 2-1 (80’) Cris Montes. 

Àrbitre: Álvaro Varón Aceitón (balear). T.G: Juan 
Rodríguez, Marc Carbó, Ferran Giner, Bonilla, Gol-
dar, Manolo González i Toni Jou.

Públic: 963 espectadors a l’Estadi.

aquest dissabte a la tarda.

Copa Catalunya, dimecres 27
El Badalona disputarà la semifinal de la 
Copa Catalunya Absoluta contra el CE 
L’Hospitalet, el pròxim dimecres 27 de 
novembre, a dos quarts de set de la tarda. 
L’eliminatòria, que és a partit únic, es jugarà 
a la Feixa Llarga perquè L’Hospi és l’equip 
d’inferior categoria. L’altre semifinal la dis-

putaran el Llagostera i el Prat, el mateix dia, 
a partir de les vuit del vespre, al municipal 
de Llagostera. La federació catalana va 
anunciar els premis que repartirà als quatre 
semifinalistes d’aquesta competició. D’en-
trada, Badalona, Hospi, Prat i Llagostera te-
nen assegurats 1.000 euros, els perdedors 
de les semifinals s’enduran 2.000 euros, el 
finalista cobrarà 5.000 euros i el campió 
percebrà un total de 15.000 euros.

Foto: Eloy Molina

Manolo González: “Queda 
molt, serà una temporada 
llarga i complicada”
Amb Manolo González a la banqueta, el 
Badalona ha recuperat la vida i l’esperança 
de salvar la categoria. Després d’un balanç 
de dues victòries, dos empats i una sola 
derrota en cinc partits, l’equip escapulat 
ha sortit de la darrera posició i camina cap 
a la zona de salvació. “Costa molt sortir 
d’allà baix a segona B. I arrosseguem un 
dèficit important de les primeres jornades, 
per això hem de seguir sumant de tres en 
tres com sigui. Hem d’arribar al nadal amb 
un bon coixí de punts”, comentava el tèc-
nic gallec diumenge, a la sala de premsa. 
La idea és seguir escalant i, si la situació 
del club ho permet, acabar d’apuntalar 
l’equip en el mercat d’hivern. González, 
però, toca de peus a terra i avisa: “Em 
sap greu dir-ho, però és així: ens queda 
molt, ens espera una temporada llarga i 
complicada.” A llarg termini, el desig de 
l’entrenador escapulat és no haver de viure 
un final de lliga patint pel descens. “Hem 
d’intentar salvar-nos un parell de jornades 

abans del final. Aquest és l’objectiu que 
ens hem fixat. Però no ens podem rela-
xar, hem de competir al cent per cent. En 
aquesta categoria has d’estar sempre molt 
bé, perquè els detalls decideixen”.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Lleida 25 17 7
 2. Castelló 23 16 8
 3. Sabadell 22 14 9
 4. Andorra 21 16 8
 5. Vila-real B 21 15 11
 6. Barcelona B 20 16 11
 7. La Nucía 19 14 9
 8. Llagostera 18 17 15
 9. Olot 17 10 8
 10. Cornellà 16 15 16
 11. Espanyol B 15 16 15
 12. Ejea 14 14 15
13. València Mestalla 14 12 13
 14. Ebro 14 11 13
 15. At. Llevant 12 11 17
 16. Hércules 11 14 16
 17. Gimnàstic 11 15 20
 18. Badalona 9 8 16
 19. Prat 8 9 17
 20. Oriola 7 9 25

 Badalona 2 - Gimnàstic 1
 Andorra 2 -  Sabadell 2
 Espanyol B 3 -  Ejea 1
 València Mestalla 3 -  At. Llevant 1
 Ebro 1  -  Barcelona B 1
 Lleida 4 - Oriola 0
 Castelló 1 -  Hércules 0
 Olot 0   -  Prat 0
 Cornellà 2 -  Llagostera 1
 La Nucía 0 -  Vila-real B 0

Resultats Jornada 12Propera Jornada

 Ejea - Badalona
 Vila-real B  -  Olot
 Andorra -  Ebro
 Prat -  Espanyol B
 At. Llevant -  La Nucía
 Llagostera - Lleida
 Prat 0  -  La Nucía 3
 Oriola   -  Castelló
 Sabadell -  Gimnàstic
 Barcelona B -  Cornellà
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El Badalona de Manolo González gira al 
voltant de Marc Carbó. Com abans, amb 
Juanma Pons, amb Juanjo Garcia i amb 
Ramon Calderé, el futbolista de Salt és una 
peça imprescindible en el mig del camp es-
capulat.

- Aquesta és la seva segona tempora-
da a Badalona, ha tingut quatre entre-
nadors i sempre ha estat titular. D’això 
se’n diu estar en el lloc adequat?
- Dec estar fent bé alguna cosa. Miro 
d’aportar el que puc a l’equip, tan si sóc 
titular com si estic a la banqueta. Estic en-
cantat. I que duri.

- Es troba a gust a Badalona? La seva 
idea és continuar aquí la temporada 
que ve?
- Si, estic molt bé aquí, molt còmode. Bada-
lona m’agrada molt. No estic gaire lluny de 
casa meva i puc compaginar el futbol amb els 
meus estudis de professor d’educació física.

- Aquesta temporada no ha començat 
gens bé, però els últims resultats per-
meten creure en la recuperació de 

Marc Carbó: “Estic confiadíssim 
que sortirem del pou d’aquí a poc”

Foto: Eloy Molina

l’equip. Com veu el vestidor?
- Estem molt bé, molt motivats. Amb en 
Juanma ja anàvem tots a l’una, però amb 
en Manolo ens hem adaptat mot bé al seu 

model de joc. Estic confiadíssim que sorti-
rem del pou d’aquí a poc. Segur. Només cal 
veure’ns entrenar. Els tres punts que vam 
treure contra el Nàstic ens donaran molta 

moral per afrontar els partits que ens venen 
ara, contra rivals directes.

- Què ha canviat des de l’arribada de 
Manolo González?
- La seva proposta de joc, el sistema tàctic... 
Alguns jugadors de l’equip ja el coneixien, 
perquè va estar aquí fa un parell d’anys. 
Amb Juanma va costar molt engegar, era 
el principi de temporada i tot era nou per 
a tots.

- Vostè creu en la salvació?
- Si, si, si. Hi confio plenament. Ni hi penso 
en la possibilitat de baixar.

- Dissabte toca un rival directe, l’Ejea. 
Com s’espera que sigui el partit?
- És un camp complicat i un rival difícil. 
Però nosaltres confiem en les nostres for-
ces i sortirem a mossegar, a treure els tres 
punts com sigui.

- Luchán és un camp inhòspit...
- Sí. La gespa està gastada, és un camp 
obert, bufa molt el vent. Però ens haurem 
d’armar i anar pels tres punts.
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El temps fred i plujós va fer de les seves 
al camp Municipal d’Unbe abans de la 
visita del Seagull a terres basques. Les 
‘gavines’ van visitar l’Eibar en la jorna-
da anterior i l’equip d’Ana Junyent n’era 
conscient de les característiques de la 
meteorologia del nord de la Península. 
Aquest context va condicionar el matx, 
ja que l’estat de la gespa no era del tot 
óptim.
A més a més, l’equip blau s’enfrontava a 
dues ex gavines: Carla Morera i Mar To-
rras.
Amb l’equip basc adaptat a aquestes cir-
cumstàncies, les badalonines van caure 
per la mínima (1-0) davant del ja tercer 
classificat en un duel molt físic i compli-
cat.
Les de Badalona van desenvolupar un 
matx molt seriós al camp de l’Eibar, por-
tant la iniciativa del partit durant gairebé 
els 90 minuts de l’enfrontament. Tot i 

La bogeria de temporada de la que 
està traçant la Unificació Llefià és 
increïblement certa. En aquesta 
ocasió, l’ Argentona va ser la nova 
víctima blanc -i-vermella. El con-
junt de Jordi Souto va ser superior 
al seu rival i així ho va demostrar 
amb un marcador d’1 a 3.
El davanter Álex Saumell va liderar 
l’equip badaloní i al minut 40 va 
obrir la llauna. Malgrat tenir més 
ocasions per aumentar la distància, 
l’electrònic no es va alterar més 
abans del descans.
A la represa, l’ Argentona va igualar 
el matx al minut 65 però Monty va 
retornar l’avantatge al seu equip (1-
2) un minut més tard. Al tram final, 
Demba va tancar el partit. 1 a 3 i 
lideratge en solitari de 2cat2.
Diumenge a les 12 hores es defen-

això, l’equip local s’ha avançat al primer 
temps després de concloure una passa-
da entre centrals que es va quedar curta 
i que l’Eibar va aprofitar per marcar l’únic 
gol del partit. Al segon temps, les con-
dicions meteorològiques van dificultar 
encara més la circulació de la pilota. 
Malgrat tot, el Seagull va seguir domi-
nant però sense sort de cara a porteria. 
L’ Eibar va aconseguir mantenir el mínim 
avantatge al marcador fins al xiulet final 
i deixar amb un sabor de boca agredolç 
les ‘gavines’.
Tot i la derrota, el Seagull es manté una 
jornada més a la part mitjana de la clas-
sificació, a la novena posició amb 13 
punts. A 7 de la primera posició i amb un 
marge considerable del descens. 
Aquest diumenge a les 11h, s’intentarà 
sumar els 3 punts al Nou Estadi davant 
del Parquesol, un dels equips de la zona 
baixa.

sarà la primera posició davant el 
Canyelles.
A Tercera Catalana, el Lloreda se-
gueix regiatrant nous rècords d’ 
imbatibilitat. Raúl i Carlos van ser 
els autors dels gols a Tiana (1-2) 
per sumar la desena victòria del 
curs (30 de 30) i seguir a dalt de 
tot. També manté la bona dinàmica 
el YTFA. 0-4 al camp del Pujadas 
i escalada fins a la tercera plaça, a 
2 punts del segon. El Pere Gol va 
caure a casa versus Calella i baixa 
a la tretzena posició (2-4).
Millor situat es troba el Pomar a 
4cat17. El triomf per la mínima 
contra el Can Clota (1-0) manté lí-
ders els d’ Ángel. El YT B va perdre 
vs Parc B (0-4) i el Pere Gol B va 
suar de valent davant La Cosecha 
(4-3).

Foto: X.G

Foto: M.E

Unbe guanya la partida 
al Seagull (1-0)

La Llefià la segueix fent-la grossa; 
el Young Talent manté el pols als rivals directes

L’ estat de la gespa del camp de l’ Eibar condiciona el matx

L’equip de Souto ja és líder i el conjunt de Parra tercer

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comFUTBOL COMARCAL
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Era qüestió de temps que el Fruit Secs Cor-
bera AE Dimonis Badalonès comencés a 
exhibir de forma continuada el Llucifer que 
caracteritza el club badaloní. El conjunt de 
Xavi Riera va tornar a entrellaçar dues vic-
tòries seguides (90-92) i ho va fer a la pista 
del Salou, rival directe a la classificació.
El primer quart va ser igualat i no va ser fins 
al segon quan el Badalonès, a partir d’un 
gran Eric Balagué, autor de 20 punts, va 
obrir l’escletxa al marcador i va marxar a la 
mitja part per davant (34-43)
Tot i això, Marc Morales -22 punts- va lide-
rar el vendaval ofensiu dels locals i enviar el 
partit a la pròrroga (80-80) .
En el temps extra, el Salou no va aconseguir 
mantenir la línia ascendent de joc que va 
demostrar en l’últim quart. En canvi, el Ba-
dalonès va saber jugar les seves cartes per 
emportar-se una gran victòria del Pavelló 
Centre. Cinquena victòria de la temporada i 
cinquena posició que defensen els vermells 
abans de rebre el Sant Adrià a La Plana. Un 
derbi veïnal molt exigent i contra un rival ja 
consolidat a la categoria des de fa quatre 

temporades. Marcos Morales es retrobarà 
amb el seu ex equip dissabte a les 20h.
Per la seva part, el Maristes Ademar de Lluìs 
Garcia es va topar amb la gran dinàmica de 
resultats que arrossega el CB Quart - cinc 
triomfs seguits - i va patir la quarta derrota 
del curs, la segona seguida. La baixa ano-
tació des de la línia de 6,75 i la pobra pun-
tuació durant el primer i tercer quart, (8 i 
9 punts, respectivament) fa reduir força les 
opcions de victòria dels badalonins.
Prova d’això és que al descans s’hi va arri-
bar amb un ajustat 29-31. Una puntuació 
baixa que es va mantenir amb la segona 
part a conseqüència de la falta d’encert dels 
dos equips i també per la bona defensa. Ro-
ger Franch amb 10 punts va ser el màxim 
anotador dels de La Plana. L’Ademar es 
manté sisè a la taula i en una Lliga molt i 
molt comprimida. La diferència de victòries 
entre el cuer i els de Badalona és de tan sols 
dos triomfs. 
Diumenge al matí viatjaran a Zaragoza per 
jugar contra l’Almozara (13h), rival directe 
per mantenir la categoria. Foto: Badalonés

Els ‘dimonis’ espanten a Salou 
abans de la visita del Sant Adrià a La Plana
L’ Ademar comença a conviure amb la realitat d’un ‘rookie’
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Aquest dissabte arriba a Badalona 
el Torneig Notris de Beach Tennis

La platja del Pont del Petroli acollirà aquest 
dissabte, un torneig de tennis platja Notris 
Beach Tennis, un esport que es juga en la 
modalitat de dobles que es disputarà a un 
únic set, en el que s’ha d’arribar a 7 jocs per 

aconseguir la victòria.
Aquest torneig l’organitza el Beach Tennis 
Badalona, un club que segons explica el 
seu president Paco Ruiz, “vam néixer fa 
dos anys i mig. Som un dels clubs amb 

més socis de tot Catalunya, i treballem per 
continuar creixent”. Sobre el desenvolupa-
ment del torneig que es celebrarà dissabte, 
Ruiz ens explica: “tindrem fins a 10 pistes i 
uns 70 participants. Primer es configuraran 
grups de tres equips, els segons es creua-
ran amb els primers, mentre que els tercers 
jugaran partits de consolació, garantint que 
tots els equips juguin un mínim de 3 par-
tits”.

Torneig per a més i menys experts
El Notris Beach Tennis tindrà dues cate-
gories en l’apartat masculí. “Una catego-
ria amateur per a practicants més novells 
i inexperts, i una categoria Pro per a gent 
més entrenada i especialitzada” assegura el 
president de l’entitat badalonina. En femení 
tan sols hi haurà categoria amateur.
Aquesta competició anirà acompanyada de 
música per ambientar l’entorn de la platja 
del Pont del Petroli. “Estem valorant la pos-
sibilitat de fer algun sorteig de samarretes o 
materials que ens puguin aportar els nos-
tres patrocinadors, al marge dels premis per 
als finalistes i guanyadors” afirma el presi-
dent Paco Ruiz.

Badalona tancarà l’any amb la Sant Silves-
tre, cursa patrocinada pel RACC i que tindrà 
lloc el pròxim 29 de desembre en el front 
marítim de la ciutat.
Aquesta cursa comptarà amb circuits de 5 i 
10 km, i un d’infantil, tots ells plans. L’ob-
jectiu principal és convertir-la en una festa 
familiar, en la qual també es podrà córrer 
disfressat.

Obertes les 
inscripcions per 
participar a la 
Sant Silvestre 
RACC

La victòria del Coalci CB Sant Josep (3-4) 
contra el VIVE El Masnou (5-1) hauria de 
tenir un valor molt superior a una mera 
victòria esportiva. Els nois de Carles Espo-
na van a tornar a vèncer davant d’un rival 
poderós, que no va poder allargar la seva 
bona relació amb els finals ajustats. A la 
pròrroga, i per 81-77, els badalonins van 
segellar una esplèndida remuntada cuinada 
a un darrer període (21-13) que els va injec-
tar l’energia necessària per donar la volta al 
lluminós a l’afegit. Un decisiu Quique Serra 
(15 punts), que va transformar la cistella 
que portava el duel al temps extraordinari, 
va capitanejar una tropa parroquial amb 
cinc fonts d’anotació de dobles dígits: Hugo 
Cuadrado (18 punts), Unai Díaz (12 punts), 
Àlex Aguado (11 punts), Joan Noguera (10 
punts) i l’esmentat Serra. A Feliu i Codina, 
l’ Horta va vèncer (4-3) el Círcol Cotonifici 
(1-6) per 86-74. Una notable efectivitat en 

els tirs de camp hortencs (71% d’eficàcia) 
va alimentar les operacions d’atac d’una 
més que regular ofensiva blava que a punt 
va estar d’acreditar 20 punts a cada acte.
A Primera Catalana vam tornar a viure una 
jornada de cara i creu. La Minguella va im-
posar la seva producció ofensiva a Vic (76-
82) i és segona a la classificació, empatat 
amb el Grup Barna. Per la seva banda, la 
Cultural va caure a Cabrera (79-61) i es tro-
ba a la part mitjana-baixa de la taula.

Un ‘matagegants’ verd-i-negre
El Joventut Femení ja ha arribat al cim del 
grup 1 de Primera Catalana. L’equip de Xavi 
Duatis va superar un prova de foc a La Pla-
na després de vèncer el líder, el Joventut 
Les Corts (59-55). Un triomf que alça les 
badalonines fins a la primera posició. El 
Natzaret va caure versus Lluïsos (48-69) i 
segueix a la part tranquil·la de la taula.Foto:  El Masnou

El Sant Josep trenca la imbatibilitat del Masnou i el 
Círcol comença a despenjar-se massa d’hora
El Joventut Femení ja lidera el grup 1 de Primera Catalana
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Els Dracs s’imposen als Cavaliers (23-0) 
en els quarts de final de la Copa d’Espanya

Aquest diumenge 17 de novembre 
se celebra en aigües de Badalona i 
amb base logística el Port de Bada-
lona, la I Regata de llarga distància 
de llagut català, de la lliga d’hivern. 
Es tracta d’una prova que s’estrena 
aquesta temporada i que organitza 
el Club de Rem Badalona, per de-
legació de la Federació Catalana de 

Els Badalona Dracs es van classifi-
car per a les semifinals de la Copa 
d’Espanya, després de vèncer a uns 
combatius Alcobendas Cavaliers 
per 23 a 0. La solidesa defensiva i 
la connexió entre el quarterback Ja-
goba López, i Guillem Garcia, van 
ser les claus fonamentals del triomf 
badaloní.
Després d’un primer quart molt 
igualat en el que els madrilenys 
semblaven tenir més rodatge, no va 
ser fins al segon quart que l’equip 
negre i plata va poder inaugurar 
el marcador. Guillem Garcia va 

Rem i amb la col·laboració de Ma-
rina de Badalona. Aquest nou for-
mat consisteix en substituir la clàs-
sica competició ordenada en quatre 
carrers paral·lels amb diferents zia-
bogues d’acord amb la distància de 
la prova en una regata tipus trapezi 
de més de quatre quilòmetres de 
recorregut. La cita començarà a les 

aprofitar una passada de 18 iardes 
de López, debutant en el lloc del 
lesionat Sergi Gonzalo. També cal 
destacar les intercepcions defensi-
ves d’un altre dels debutants, Pol 
Cunillera. Una d’aquestes accions 
va propiciar el segon touchdown 
del partit, en una nova acció entre 
el quarterback basc i Garcia, amb 
una passada de 27 iardes. Amb el 
13 a 0 s’arribava al descans.
El tercer quart començava amb una 
nova anotació local, mitjançant 
Charlemagne Take, amb una cursa 
de tan sols 2 iardes. Amb la clas-

9h. i la previsió és que les diferents 
categories (sèniors i veterans mas-
culins i femenins) l’hagin enllestit 
a les 13h.
La sortida estarà alineada amb el 
dic de recer del Port i el primer 
llarg transcorre paral·lel al dic fins 
a l’alçada del Club Natació Badalo-
na, superat el Pont del Petroli. Allà 
els llaguts faran una diagonal cap a 
mar també d’uns 2 quilòmetres per 
tornar a enfilar-se paral·lel al ric i 
fer la virada ja per estribord cap a 
l’arribada, que serà el mateix punt 
de la sortida. En total, la distància 
que s’ha de recórrer en aquesta 
nova prova de llarga distància ha 
de ser d’entre 4 a 6 quilòmetres. 
La de Badalona serà d’uns 4.5. 
Aquesta lliga d’hivern, nova, consta 
de tres proves. La segona es dis-
putarà l’1 de desembre a Arenys i 
la darrera serà el 15 de desembre 
a Santa Cristina. El passeig del dic 
de recer és un dels miradors ideals 
de la prova.

La sala de tennis de taula de La 
Badalonense es va omplir de 
gom a gom el dissabte passat 
per acollir la presentació de tots 
els jugadors i equips del Club 
Tennis Taula Badalona que mi-
liten en les diverses categories 
aquesta temporada 2019-2020. 
Un total de 15 equips (5 de lli-
gues estatals, 7 de provincials i 
3 de veterans) i una seixantena 

de jugadors. L’acte es va iniciar 
amb un berenar cortesia de Forn 
Bertran Mar, col·laborador del 
club.
També va servir per presentar les 
noves equipacions que es duran, 
com a mínim, les tres properes 
temporades, amb els nous pa-
trocinadors de la samarreta, Eu-
roclima i els restaurants Charlo-
tte’s Grill i Can Mario’s.

Presentació dels equips 
del CTT Badalona

sificació enllestida i amb un Cuni-
llera espectacular en defensa, amb 
5 placatges i 2 intercepcions, un 
fumble, recuperat per l’incombusti-
ble Jordi Soler, i un field goal de 32 
iardes de Jordi Brugnani, deixaven 
el resultat definitiu de 23 a 0.
Els Dracs disputaran les semifinals 
contra Pioners, el pròxim 24 de 
novembre al Camp de Montigalà. 
Abans d’aquest enfrontament, tots 
dos equips es veuran les cares 
aquest mateix diumenge, també a 
Montigalà, en la final de la Copa 
Catalana.

Badalona acull la I Regata de 
llarga distància de llagut d’hivern
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Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga

Sudoku

 Àries (21/3 al 20/4)
Si tens parella formal, amb l’actual aspecte de Mart amb 
Júpiter, podríeu plantejar-vos passar per la vicaria o el 
jutjat per casar-vos. Augment de l’activitat física.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
El sector de l’amor pot estar actiu amb la presència del 
Sol. Assumptes relacionats amb els fills, que demanen 
posar-hi atenció. Possible comunicació d’un amor del 
passat.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Pot donar-se un malentès, amb un company del sector 
laboral. Serà millor ser el més clar i assertiu possible. 
Dies de possibles despeses per alguna modificació a 
la llar.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Mercuri retrògrad en aspecte a Saturn, pot ajudar-te a 
mirar alguns assumptes amb lupa i a prendre bones 
decisions. Una amistat no és clara i desconfies. Dóna-li 
temps.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Venus en aspecte a Neptú, pot inclinar a la idealització 
d’una persona per la qual et sents atret. També pot fer 
que et trobis inspirat i amb ganes de gaudir de l’art.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
En l’aspecte sentimental pots viure una decepció. 
Algú que creies que volia una relació, només vol un 
assumpte sexual. L’experiència t’ajudarà a triar millor 
el què vols.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
El Sol aspectant a Plutó, et dóna un plus de resistèn-
cia. Pots estar molt enfocat en noves maneres d’obtenir 
recursos. Practicar meditació pot ajudar-te a descansar 
millor.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Vas arribant al final d’un cicle, associat a l’obtenció 
de recursos materials. En els darrers temps has après 
altres maneres de gestionar l’economia i ara en treus 
profit.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Sembla que cal atendre algunes qüestions materials, que 
suposen importants obligacions. Sol i Mercuri transitant 
per Casa VI, inclinen a gestions relacionades amb la salut.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Una exparella podria contactar amb tu, amb intencions 
d’alguna cosa més que amistat. Saturn en trànsit per 
Casa V, demana prudència i temps abans de prendre 
decisions.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
El Sol transitant per Casa XII pot fer que revisis massa 
el passat i t’angoixis. Mart en bon aspecte a Júpiter, et 
dóna una empenta per emprendre un projecte profes-
sional.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Amb el Sol i Mercuri transitant per la Casa IX, pot do-
nar-se l’oportunitat de fer un viatge. Si més no, cer-
caràs moments de relaxació a la vora del mar o bé al 
balneari.
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