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Adéu a 80 
anys d’història

Badalona, ciutat 
prioritària per 
acollir un gran 
temple budista  4

Demà dissabte el Centre Parroquial 
tancarà les seves portes i el CB Sant 
Josep anuncia accions legals



ACTUALITAT2 Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

Fins a darrera hora no coneixerem qui i 
com tancarà el Centre Parroquial de Sant 
Pep aquest cap de setmana. Tot plegat, 
arriba després de 7 dies de reunions i de-
claracions de tots els implicats en aquest 
tancament, Arquebisbat, Junta Gestora del 
Centre Parroquial, Club de Bàsquet de 
Sant Josep, la secció de patinatge i l’Ajun-
tament de Badalona. Ja fa anys, el 2012, ja 
sortia a la llum que la instal·lació no reu-
nia els permisos adients i que era urgent 
afrontar una reforma integral de tot l’edifi-
ci. A tot això, s’afegeix una denuncia d’un 
veí del carrer Enric Borràs per excés de 
soroll, que porta el cas en mans judicials. 
La primavera del 2018, l’anterior govern, 
troba nombroses irregularitats al centre, 
amb una manca del títol habilitant de les 
activitats, que a més farà tancar la terrassa 
del bar, el novembre del 2018. Comencen 

El Club de Bàsquet de Sant Josep vota 
en assemblea no marxar del Centre Parroquial 

aquí diverses reunions, entre Ajuntament 
i Centre Parroquial, amb petites reformes 
per mirar d’acondicionar una part de les 
pistes. Un any més tard, la sentència per 
excés de soroll accelera encara més els 
requeriments disciplinaris, per part del 
consistori, per aquesta manca de regula-
rització del centre. El juny d’aquest any, 
arriba el darrer requeriment, per part del 
consistori, sobre seu tancament. Tots els 
recursos presentats pel Centre Parroquial 
queden desestimats. 
El passat 18 de novembre, en una reunió 
entre l’Arquebisbat, la Junta Gestora del 
Centre Parroquial i la secció de bàsquet, 
l’església anunciava el tancament del cen-
tre el 30 de novembre amb una ordre de 
cessament d’activitat. Aquesta era la pri-
mera sorpresa. En aquesta reunió, totes 
les parts implicades signaven conforme 

s’assabentaven d’aquest tancament. El 
meló sobre Sant Pep s’obria i esclatava a 
nivell de ciutat.

L’Ajuntament proposa la Focus per 
ubicar el nou pavelló del Sant Josep
Després d’una desena de projectes que 
l’Arquebisbat estudiava pel futur del Cen-
tre Parroquial, anunciava a totes les parts 
implicades, que el futur projecte passaria  
per construir una residència per a la gent 
gran i altres equipaments socials i que no 
completava cap pista esportiva perquè, 
segons l’Arquebisbat, no eren rendibles. 
Aquí arribava la segona sorpresa. Fins 
fa dues setmanes, sempre s’havia con-
templat mantenir una pista esportiva en 
aquest indret. 
La solució que aportava l’església era fi-
nançar, amb les plusvàlues obtingudes Pista de basquetbol del CP Sant Josep / Carles Carvajal

Tot fa preveure que aquest dissabte 
seran tancades les dues pistes esportives 

d’aquesta operació, un nou pavelló pel 
Sant Josep. El govern local oferia un te-
rreny a la Focus, a Bufalà, per construir 
una pista en dos anys, per un import 
aproximat d’uns 2 milions d’euros. Durant 
aquest temps, però, els equips que utilit-
zen les dues pistes de Sant Pep, anirien 
repartits en diferents instal·lacions espor-
tives de Badalona i Sant Adrià de Besòs 
i l’Arquebisbat pagaria una carpa provi-
sional per a condicionar la pista d’Àngel 
Guimerà, a Sant Crist. L’equip de bàsquet 
mostrava públicament la seva negativa a 
tota aquesta operació i decidia que l’única 
opció era quedar-se a l’actual Centre Pa-
rroquial i remodelar-lo. 

Nova trobada entre tots els implicats 
sense cap decisió ferma
El tancament de Sant Pep comença a ser 

Núm. 680



3Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com ACTUALITAT

Pista de basquetbol del CP Sant Josep / Carles Carvajal

MOSTRES DE SUPORT 

Durant els darrers dies, desenes 
d’equips de bàsquet d’arreu de Ca-
talunya han mostrat el seu suport 
al club badaloní. Amb l’etiqueta 
#SantPepNoEsToca, personalitats 
destacades del món del bàsquet,  

entrenadors, jugadors i aficionats han 
mostrat suport a les xarxes socials a 
un dels clubs històrics de la ciutat. Fa 
gairebé 50 anys que les seccions del 
Centre Parroquial realiten les seves 
activitats.

seguit de conseqüències. Pel que fa al risc 
dels usuaris d’una instal·lació, en aquest 
cas una pista esportiva,  seria la negació, 
per part de les companyies, d’assegurar 
l’obligatòria pòlissa de responsabilitat ci-
vil. L’altra, pot comportar la negació dels 
equips contraris a disputar partits en un 
pavelló que no reuneix les mesures actuals 
de seguretat. Un cas similar, de llicències, 
va passar en el cas de l’aturada immediata 
dels concerts al Palau Olímpic de Badalo-

na, quan el cantant Antonio Orozco va sus-
pendre el concert perquè el Palau no tenia 
la Llicència al dia. Va ser dies després de 
la tragèdia del Madrid Arena. La Penya ja 
ha fet les reformes legals i properament 
podran programar-se nous concerts. Tot 
plegat fa impossible, per “responsabilitat”, 
poder aturar aquest tancament per aquest 
dissabte 30 de novembre. El nou repte del 
CB Sant Josep i el patinatge serà lluitar per 
la seva futura seu. 

Sant Josep, retorn al futur
La informació del proper tancament del 
Centre Parroquial aquest cap de setmana 
ens ha impactat. Ens ha deixat glaçats. 80 
anys d’història s’acabaran en prop menys 
de dues setmanes. Ara, passats un dies 
de ‘xoc’ emocional només en queden un 
parell. La sorpresa no és per la notícia 
en sí, perquè de tots és sabut que des de 
fa temps sentim la cantarella que tard o 
d’hora es tancaria, o pitjor encara, que 
es vindria avall. Sinó per la premura de 
la decisió que deixa a entitas, empreses 
i famílies sense marge de maniobra. No 
han deixat ni acomiadar-nos amb una 
gran gala com es mereixeria. Tot s’ha 
precipitat a una velocitat vertiginosa. La 
resolució administrativa de l’Ajuntament 
ordenant la clausura de l’activitat sense 
llicència i la sentència judicial desfavo-
rable sobre els sorolls que rebia un veí 
abans de l’estiu, juntament amb la volada 
pública de la situació del Centre, ha di-
rigit a un carreró sense sortida a aque-
lles persones que tenen responsabilitats 

EDITORIAL

legals en cas d’accident  (recordem que 
fa un parell de setmanes gairebé cau 
l’edifici del Passatge de la Torre desa-
llotjant a més de cent veïns). Han passat 
uns mesos valuosos de converses in-
ternes sense el resultat positiu desitjat, 
que l’Arquebisbat presentès aquesta 
tardor un projecte tal i com s’havia com-
promès. 
Ara s’ha de païr la realitat, que el CB Sant 
Josep ha de defensar-se legalment per 
intentar treure el millor d’aquesta difícil 
situació, tot i saber que aquesta batalla 
segurament està perduda. No creiem que 
sigui positiu per cap de les parts tensio-
nar la situació perquè agreujaria les feri-
des obertes entre les parts. Cal ser freds 
i aglutinar esforços, treballar amb un ob-
jectiu comú en el que totes les parts surtin 
beneficiades. Cercar un projecte rendible 
que sigui vertebrador de teixit social i que 
inclogui una pista de bàsquet, requisit fins 
fa un parell de mesos. Cal un retorn que 
ens dirigeixi cap al futur.

primera plana dels mitjans de comuni-
cació i dimarts, durant el ple municipal, 
unes 500 persones es manifesten al carrer 
per demanar la continuïtat del pavelló del 
Sant Pep. A nivell polític, s’acorda una 
nova reunió, dimecres mateix,  per seguir 
acostant posicions entre totes les parts 
amb la voluntat de solucionar el proble-
ma i s’emplaçaven a una nova reunió el 
16 de desembre per articular una solució 
definitiva. De moment, aquest dilluns els 
equips del Sant Josep tindran una pista 
alternativa per entrenar, tal i com ha as-
segurat el regidor del govern municipal, 
Rubén Guijarro. L’Ajuntament, però, no 
ha detallat on i quan podran entrenar els 
diferents equips que utilitzen el Centre 
Parroquial. Al vespre d’aquest dimecres, 
una assemblea de socis del Bàsquet Sant 

Josep acordaven no moure’s del pavelló. 
Algunes fonts consultades per aquest 
Diari indiquen que durant aquest cap 
de setmana podrien tancar-se dins de la 
instal·lació, tot i que tot fa preveure que 
dilluns les pistes quedaran tancades per 
aquesta manca de títol habilitant. 

Per què la data del dia 30 i què com-
porta tenir la instal·lació sense lli-
cència? 
Segons va comunicar en la reunió a totes 
les persones presents, el representant de 
l’Arquebisbat va dir que “no podem trans-
metre la responsabilitat legal a un tècnic 
municipal si hi ha algun accident”. A part 
de la responsabilitat del funcionari, el no 
tancament per part de l’administració per  
la manca d’un títol habilitant comporta un 

Del 29/11 al 05/12/2019
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La comunitat xinesa aposta per Badalona 
per construir un gran temple budista
El projecte serà presentat aquest diumenge en un acte a la ciutat

Jin Hao, president Federació de les Corporacions xineses d’Espanya 
amb el mestre Abad Renshah i Ramon Cobos visitant el temple

Badalona podria acollir un gran temple bu-
dista dins del seu terme municipal. El projec-
te serà desvetllat aquest mateix diumenge, 1 
de desembre, en un acte que servirà de carta 
de presentació d’una nova entitat budista 
formada majoritàriament per persones d’ori-
gen xinès. De fet, a la presentació d’aquest 
cap de setmana, arribaran persones des de 
la Xina per tal d’assistir a l’acte. La prioritat 

per aquesta nova entitat seria poder trobar un 
gran solar, minin d’uns 10.000 metres qua-
drats i poder-lo construir pròximament. El 
centre espiritual seria una rèplica d’un exis-
tent a la ciutat xinesa de Wenxi, al comptat de 
Qingtian, a la província de Zhejiang. De fet, 
el 70% dels ciutadans xinesos que viuen ac-
tualment a Catalunya són d’aquesta província 
on resideixen uns 57 milions de persones. 

Els fets es van produir als barris de Sant Roc i Llefià 

El foc crema part de dos edificis

Edifici cremat a Sant Roc / Ángela Vázquez

En gairebé 4 dies s’han produït 2 incendis 
en diferents edificis de la ciutat de Badalona 
que han provocat el desallotjament del veï-
nat. El passat diumenge, 24 de novembre, 
sobre les 8 del matí, un edifici de l’Avingu-
da Marquès de Mont-Roig, número 209, va 
patir un incendi que va afectar, també a un 
altre pis contigu. Bombers, policia i el SEM 
van acudir al lloc dels fets, així com també 
Serveis Socials, que van estar parlant amb 
els veïns i veïnes desallotjats. 5 persones 
van ser ateses per inhalació de fum, 1 de 
les quals va ser traslladada al hospital per 
contusions.
Un cop controlat el foc, els bombers van 
procedir a fer una revisió de l’edifici afec-

tat juntament amb tècnics municipals que 
no van detectar “grans danys estructurals”, 
tot i que van afirmar que estudiarien, si cal, 
apuntalar parts de l’edifici.
La investigació que els Mossos van obrir 
per saber quin era l’origen de l’incendi sem-
bla apuntar a una estufa que va cremar el 
primer pis i, com a conseqüència, va pro-
pagar el fum per tots els pisos superiors. 
Les famílies desallotjades no van poder 
dormir a casa seva aquella nit i el Centre 
d’Urgències i Emergències Socials de Ba-
dalona (CUESB) els hi va oferir una alter-
nativa.
Per la seva part, la segona tinent de l’Ajun-
tament de Badalona, Teresa González, va 

celebrar que l’incendi s’hagi quedat en “un 
ensurt”, ja que no hi ha hagut cap víctima 
mortal.

Una vintena d’afectats en un incendi 
a Llefià
Per altra banda, fins a 20 persones han es-
tat afectades en un incendi la matinada del 
dijous, 28 de novembre, al carrer Muntanya 
de Llefià. 8 veïns van ser atesos i 1 jove de 
23 anys va resultar greument ferit per cre-
mades en tot el cos, segons Bombers. El foc 
es va declarar en els baixos d’un edifici de 
vuit plantes i hi van treballar 6 dotacions 
dels Bombers, que van poder extingir l’in-
cendi sobre les 6.30h.

Fa pocs dies, el president de la Federació de 
les corporacions xineses d’Espanya i director 
general de l’Oficina d’Ultramar de Barcelona, 
que justament té la seu a Badalona, el senyor 
Jin Hao va visitar aquest temple budista. La 
tria de Badalona, segons la comunitat xine-
sa, no és casual. La ciutat té un gran nombre 
de ciutadans d’origen xinès, uns 4.000, se-
gons les darreres dades i 4.000 més a Santa 
Coloma de Gramenet. A més, Badalona té 
molt a prop dos grans centres espirituals, 
la Cartoixa de Montalegre, a la Conreria i 

el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra. De 
moment, aquest diumenge coneixerem més 
detalls, a partir de les 17h, en un acte previst 
a la sala 1 del restaurant Mar Palace del Port 
de Badalona. La presentació de tot plegat 
anirà presidida pel mateix Jin Hao, amb l’ob-
jectiu d’acostar a Catalunya la cultura budista 
xinesa. Per la seva part, fonts municipals han 
assegurat al Diari de Badalona que l’Ajunta-
ment desconeix aquest projecte i també la 
presentació anunciada per aquest diumenge 
al Port de Badalona.

COM SERIA AQUEST TEMPLE BUDISTA A BADALONA?

La idea, tal com expliquem en aquest 
article, seria reproduir aquest temple 
budista xinès a Badalona. El Zhenning 
Jing té un perímetre d’aproximadament 
20 hectàrees i una àrea de construcció 
de 3,250 metres quadrats. Entre ells, el 

Saló Tianwang té 190 metres quadrats, 
l’edifici del complex del saló principal 
té 2160 metres quadrats, el Saló Jizo té 
150 metres quadrats i el restaurant vege-
tarià i l’edifici del dormitori té 750 metres 
quadrats.
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La Guàrdia Urbana de Badalona va detenir la 
nit del dimarts, 26 de novembre, a l’avinguda 
d’Almeria del barri de Sant Roc, a dos homes 
com a presumptes autors de la crema d’una 
trentena de contenidors que han tingut lloc 
als darrers dies. La detenció ha ocorregut a 
les 1:02 hores per agents de paisà que van 
atrapar in situ els presumptes autors després 
d’haver cremat un altre contenidor a les 0.45 
hores. Als detinguts, de 39 anys i veïns de 
Badalona, se’ls ha comissat diversos estris 
utilitzats per a la comissió d’aquest delicte.
 El 4t tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit de 
Govern i Territori, Rubén Guijarro, ha expli-
cat que arran de l’onada de crema de con-
tenidors que s’havia produït especialment 
als darrers dies, i focalitzats al Districte 6 i 
a la zona del Centre, la Guàrdia Urbana de 
Badalona havia desplegat un dispositiu per 

intentar trobar i detenir a les persones res-
ponsables. El 4t tinent d’alcaldia ha volgut 
felicitar la feina de la policia local i ha afegit 
que la detenció s’ha pogut portar a terme per 
agents de paisà de la Guàrdia Urbana que 
feien tasques de vigilància amb vehicles no 
logotipats. De fet, ha afegit, l’actuació s’ha 
fet en el moment que els presumptes autors 
intentaven la crema d’un altre contenidor.
 El regidor també ha manifestat que “el Go-
vern vol mostrar tolerància zero amb les 
persones que posen en risc la seguretat a 
la ciutat i que fan malbé el mobiliari urbà” 
i per aquest motiu, ha afegit que l’Ajunta-
ment es personarà com a acusació particular 
davant de qualsevol cas d’aquestes caracte-
rístiques. Rubén Guijarro ha recordat que 
el cost de cadascun dels contenidors és de 
1.000 euros.

La Guàrdia Urbana deté els 
presumptes autors de la 
crema de contenidors 

La jornada ‘Hola Nadal!’ inclou l’encesa de l’arbre i l’enllumenat del pont del Petroli

El Nadal arriba a Badalona aquest dissabte 

Muntatge de l’arbre de Nadal a la Plaça de la Vila / Ángela Vázquez

Aquest dissabte, 30 de novembre, Badalona 
donarà la benvinguda a les festes nadalen-
ques amb la celebració de la jornada ‘Hola 
Nadal!’, un dia destinat a públic de totes les 
edats que inclou l’encesa de l’enllumenat de 
Nadal de la ciutat i que es tancarà amb un 
gran concert al passeig Marítim a càrrec de 
Soraya i Macaco.
La jornada començarà a partir de les 10 del 
matí amb l’inici de les activitats del Parc 
Cultural de Nadal, situat al passeig Marítim 
en el tram comprès entre la platja del pont 
del Petroli i la platja del Coco. En aquest 
indret, durant tot el dia, es podran trobar 
quatres zones diferenciades amb activitats, 
tallers, animació i artesania.  Entre aques-
ta oferta destaca l’Espai del Connect’Art, la 
Fira de joves creadors i creadores de Bada-
lona que enguany arriba a la setena edició.
La jornada continuarà amb l’encesa, a les 

18 hores, dels llums de la plaça de la Vila 
on hi haurà un gran arbre de Nadal transi-
table de dotze metres amb una estructura 
que permet creuar-lo i fer-se fotografies 
en l’interior. Posteriorment, a les 19 hores, 
s’il·luminarà el pont del Petroli, un dels em-
blemes de la ciutat.
A partir de les 19 hores la música serà la 
protagonista de la jornada festiva amb un 
gran concert que tindrà lloc al passeig 
Marítim (al costat del port), i on Macaco i 
Soraya presentaran els seus darrers treballs 
discogràfics.

Treballs que porten fent-se des de fa 
setmanes
Tot i que sembli que el Nadal ha arribat poc 
a poc, des de fa gairebé 1 mes, els carrers 
han anat omplint-se dels llums nadalencs 
setmana rere setmana. De la mateixa mane-

ra, les botigues i els comerços s’han anat 
preparant, enlluernant els seus aparadors. 
El tradicional arbre del CC Màgic Badalona 
ja es podia veure des de la setmana passa-
da i fa només uns dies també es va produir 
l’encesa de llums al Port.

Black Friday
Previ a aquest esperit nadalenc, avui, divendres, 
els descomptes es podran veure per tot la ciutat, 
ja que aquesta es tractarà d’una jornada que els 
comerços aprofitaran per començar a vendre els 
seus productes de cara a la campanya de Nadal. 

Del 29/11 al 05/12/2019



ACTUALITAT6 Ángela Vázquez - redaccio@diaridebadalona.com

Perspectiva de gènere i esport 
escoltat en el ple municipal
Protestes de fons pel CB Sant Josep

Foto: Badalona Comunicació

El passat dimarts, 26 de novembre, va tenir 
lloc la sessió plenària habitual de cada mes 
a l’Ajuntament de Badalona. Aquesta va co-
mençar amb la lectura per part de la regidora 
Aïda Llauradó de la Declaració institucional 
sobre el Dia Internacional per a l’eliminació 
de la violència contra les dones. Moments 
després, la presidenta de la Federació de 
Dones de Badalona, Rocío Mateos, prenia 
la paraula per llegir un altre discurs sobre la 
violència de gènere. 
En aquesta ocasió, una manifestació per part 
de jugadors, entrenadors i aficionats al bas-

quetbol badaloní afectats pel tancament del 
CB Sant Josep va ser el soroll de fons que va 
acompanyar les declaracions dels diferents 
grups polítics al llarg de les hores. Fins a mig 
miler de persones van arribar a concentrar-se 
a les portes del consistori, on també hi era 
present el Club d’Atletisme i el Rugby Bada-
lona, lluitant per unes pistes homologades i 
una instal·lació digna.
Aquests darrers van ser escoltats, ja que es va 
aprovar per unanimitat la moció presentada 
ERC-Avancem MES i el PP per a la reforma 
de les pistes d’atletisme de tots dos equips. 

La regidora de cultura i esports, Helena Bayo, 
afirmava així que “el proper pressupost d’in-
versions de Badalona inclourà les partides 
necessàries per les pistes d’atletisme Paco 
Àguila que porten sense homologació des 
de 2016. També en breu es farà una reforma 
integral de tota la zona de vestidors amb més 
de 150.000€ d’inversió”.
Altres mocions aprovades van ser la presen-
tada pel PP per a la redacció i execució d’un 
projecte de reurbanització de l’àrea de gossos 
del Parc del Gran Sol, la presentada per PSC 
i PP per a la transformació dels polígons, 
amb intervenció per part del President de la 
Federació d’Empresaris de Badalona, Josep 
M. Puente, la moció de suport als veïns i 
veïnes del carrer Camèlia per part de Junts i 
Guanyem i també s’aprova per unanimitat la 
moció per la implementació d’un recàrrec del 
50% en l’IBI dels pisos buits. 
D’altra banda, les mocions rebutjades van ser 
la presentada pels comuns i el PSC sobre la 
Llei Aragonés i el suport a l’informe d’Amnis-
tia Internacional que demanava l’alliberament 
dels Jordis de JuntsxCat.

El passat dissabte, 23 de novembre, la seu 
socialista a Badalona es va omplir dels seus 
militants, que es reunien aquell dia per votar 
en una consulta si estarien disposats a formar 
un Govern de Coalició amb UP. L’alcalde Àlex 
Pastor arribava a la seu prop de les 11.30h per 
votar, sent rebut per amics i companys, així 
com també, entre d’altres, la segona tinent de 
l’Ajuntament, Teresa González, i el quart tinent, 
Rubén Guijarro. La participació va resultar ser 
d’un 63% a tot l’estat espanyol, amb més d’un 
90% de resultat favorable a aquest pacte entre 
partits. En total, una participació 11 punts més 
alta que en l’anterior consulta. “Un 92% diu sí 
a que Espanya tingui un Govern progressista”, 
confirmava així Pedro Sánchez.

Els socialistes 
voten sí al govern 
de coalició amb 
Unidas Podemos

Foto: Ángela Vázquez
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Badalona diu no 
a la violència masclista
Concentració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

El passat 25 de novembre es va celebrar el 
Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones
Centenars de veïns i veïnes de Badalona 
van sortir al carrer el passat dilluns per dir 
no a la violència masclista. Començaven a 
la plaça Roja de Sant Roc sota el lema “A 
Badalona Sud diem No a la violència vers 
les dones” i continuaven a la plaça de la 
Vila a les 17.30h on s va llegir un mani-
fest a càrrec de la Federació de Dones i es 
va poder gaudir d’un recital poètic amb la 
presència de la poetessa Mireia Calafell  la 
viol·lencelista Björt Runnars.Tot i això, els 

actes ja van començar el passat divendres 
i es van estendre al llarg del darrer cap de 
setmana. 
“Que nadie te corte las alas”
Durant aquesta jornada es van poder veure 
cartells amb diferents missatges, el predo-
minant de la manifestació convocada per la 
tarda va ser aquest: “Que nadie te corte las 
alas”. També “No estás sola”. 
El Bloc Violeta de Badalona, col·lectiu fe-
minista, també va col·laborar recollint tes-
timonis masclistes de situacions viscudes 
per dones, escribint-los en paper i pen-
jant-los arreu de la ciutat, en els punts on 

El col·lectiu LGTBIQ+ de Badalona, Tor-
nem-hi!, juntament amb Eufória, estarà 
diumenge, Dia Mundial contra la Sida, 
recaptant diners al Carrer del Mar per 
a la investigació del VIH. Tot l’import 

AQUEST DIUMENGE SE CELEBRA EL DIA MUNDIAL CONTRA LA SIDA

BREUS

recaudat anirà destinat a l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge. Hi seran a partir 
de les 10 del matí. Anima’t a buscar el 
teu llaç vermell i col·labora amb la re-
cerca!

El proper 15 de desembre tindrà lloc 
la Marató de TV3 i Badalona es farà 
ressò. La Plataforma Acció Badalona i 
l’Associació de Veïns Turó d’en Caritg 
col·laboraran amb aquesta, amb motiu 

LA MARATÓ DE TV3 ATERRA AL CENTRE CÍVIC DE LA SALUT

de la Marató Malalties Minoritàries, 
mitjançant diversos actes per a una 
major recaptació. Serà al Centre Cívic 
la Salut de 11 del matí fins les 20 del 
vespre. 

CAP DE SETMANA DE GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

El darrer cap de setmana, la ciutat de 
Badalona va treure a relluir la seva 
solidaritat amb més de 70 punts dis-
ponibles per a la col·laboració en el 
Gran Recapte d’Aliments anual. Els 
aliments recollits durant aquests dies, 
a més, serviran per omplir el rebost 
dels Amics del Gorg Mar de Badalona 
durant 3 mesos. L’entitat va agrair a 
l’Ajuntament que traguessin les Ca-
rrosses de Reis de la Focus per omplir 
l’espai d’aliments.

es van viure. ““Aquí quasi em violes amb 15 
anys. No ho he explicat mai a ningú, penso 
que no em creuran”, ”Aquí te’m vas a apro-
par per a llençar-me insults gordofòbics” o 

“A la sortida de l’Institut Albéniz, vas perse-
guir-me mentre et tocaves”  són alguns dels 
missatges que encara avui es poden llegir 
per alguns carrers de Badalona. 

Foto: Federació de Dones de Badalona
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“La porqueria va a l’aigua, 
però la llancem nosaltres” 
Entrevistem a la Sílvia, la Vero i l’Eva, impulsores de la plataforma Badalona Mar

Membres de Badalona Mar a les portes de l’Ajuntament / Badalona Mar

La lluita pels nostres mars és la missió de 
la plataforma Badalona Mar, un grup de per-
sones que intenten abastar la immensitat del 
problema. L’abocament d’aigües residuals, la 
desaparició de fauna i flora marina i la fugida 
dels pescadors de la zona són només unes 
quantes conseqüències del que suposa el 
problema ambiental que s’està produint a la 
ciutat de Badalona.

- Quines persones formeu aquesta pla-
taforma?
La Sílvia ja havia creat la pàgina web de 
Badalona Mar i es dedicava a analitzar tot 

aquest problema dels abocaments, l’estat de 
les platges, etc. Arran de la publicació  d’un 
vídeo de les xarxes dels pescadors plenes 
de porqueria vam anar confluint persones 
d’arreu de la ciutat i també de fora. 
L’AAVV del Front Marítim, Ecologistes en Ac-
ció, gent del club de busseig, els pescadors 
de Badalona, etc. col·laboren amb nosaltres.

- Quines han estat les vostres primeres 
accions?
El passat dissabte, el 23 de novembre, vam 
decidir visibilitzar el problema portant el mar 
a les portes de l’Ajuntament de Badalona. El 
Ramón Costa, que és un pescador de tota la 
vida de Badalona, ens va passar uns vídeos 
on es veia la porqueria. Ens va emprenyar 
molt el tema, ja que Costa fins i tot ha anat a 
Brussel·les a denunciar-ho, i el nostre objec-
tiu era que es veiés el que s’hi pesca, el que 
es treu del fons marí. 

- Quin és el motiu de tota aquesta bru-
tícia al mar?
És una suma de coses. Per una banda, hi ha 
unes infraestructures inadequades i obso-
letes. Amb això ens referim a la gestió del 
sistema de clavegueram i de l’aigua, que s’ha 
quedat antic. A més, el sistema unitari que hi 
ha per a les aigües, tant residuals com les 
de la pluja, fa que tot vagi a parar al mateix 
lloc i, quan plou, no arribi a la depuradora 
mai. Per altra banda, s’ha de conscienciar a 
la gent, ja que tota la porqueria que va al mar 
és perquè nosaltres la llancem. 

- Què hi diuen respecte a això els tèc-
nics municipals?
Per part de l’Ajuntament no hem rebut enca-
ra una resposta. Fa més d’un mes que vam 
demanar hora per tenir una cita amb tècnic 
de medi ambient i no ens ha contestat. Vam 
coincidir amb ell, a més, a unes sessions in-
formatives sobre el Pla de Desenvolupament 

Urbanístic de l’AMB, a la CACI, i ell mateix 
va afirmar que “estaven oberts a tothom”.

- A què es deu aquesta manca de vo-
luntat política?
Sembla que no és un tema urgent. Sabem 
que les solucions són molt complexes i que, 
segons l’Ajuntament, són també cares, però 
n’hi ha d’altres transitòries i temporals que 
podrien reduir el problema. Per exemple, 
aquí a Badalona fan falta 9 dipòsits pluvials 
i només en tenim un, però sabem que el 
80% del dipòsit pluvial de l’Estrella ha es-
tat subvencionat per fons europeus. Volem 
informar-nos d’això i saber com es pot ges-
tionar. No som experts, però hem parlat amb 
tècnics i encara en parlarem amb més per 
conèixer de primera mà quina seria la millor 
solució a curt termini.

- Quins aspectes més voleu intentar 
solucionar?
Doncs, per exemple, la manca de transparèn-
cia en les dades sobre els abocaments que 
es produeixen i que només es poden saber 
durant la temporada de bany, que són apro-
ximadament 90 dies a l’any. Vam començar, 
de fet, per això. Els abocaments continuen 
també quan no és estiu.

- Per tant, les conseqüències són tam-
bé greus per a la nostra salut.
Absolutament, això ja no es tracta només 
de si ens podem banyar o no, es tracta de 
que ens estem carregant la nostra salut. Tot 
ens torna. Per exemple, els pescadors s’han 
hagut d’anar a Arenys, aquí només en que-
den 2 i han desaparegut molts musclos, que 
depuren l’aigua, i tortugues perquè moren 
asfixiades per plàstics. Les conseqüències 
són desastroses i tenen un impacte brutal. 
Per això, la nostra tasca es de visibilització i, 
a la vegada, de conscienciació, en especial, 
als més petits.
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Experts apunten que la soledat en la gent gran s’agreujarà
A Catalunya hi ha 780.500 persones vivint 
soles, de les quals un 42,8% tenen més de 65 
anys, segons dades de l’Institut d’Estudis Ca-
talans (IDESCAT). Això ens planteja nous rep-
tes polítics i socials respecte a les necessitats 
presents i futures. Els experts apunten que la 
vida en soledat seguirà creixent com a resul-
tat, entre altres factors, de l’augment de l’espe-
rança de vida dels homes, d’un major nombre 
de ruptures de parella abans de la jubilació i 
que cada vegada més persones arriben a l’eta-
pa de la vellesa sense parella. Aquests ele-
ments afavoreixen el risc d’aparició de soledat 
no desitjada. A més, aquest fenomen social té 
un impacte dràstic sobre la salut física, mental 
i emocional de qui el pateix. Aquesta situació, 
que any rere any va en augment, ha passat de 
ser una qüestió individual a una qüestió de 
tota la societat. La soledat té un impacte en to-
tes les etapes vitals, però s’aguditza exponen-
cialment durant la vellesa, en la qual es dona 
un procés de pèrdues associades al mateix 
cicle de la vida. Actualment, la soledat afecta a 
més de 175.000 persones grans a Catalunya 
cada dia, però aquests dies es veurà agreuja-

Amics de la Gent Gran prepara a Badalona 
un dinar de Nadal per a persones soles

da per la nostàlgia i la tristor que suposa viure 
un Nadal en soledat, en contraposició a l’ale-
gria dels carrers.

Preparació del dinar de Nadal a Bada-
lona
Entre el dijous 12 i el dissabte 21 de desembre 
se celebrarà a 15 ciutats de Catalunya, entre 
elles Badalona, 19 dinars amb unes de 1.500 
persones convidades entre persones grans i 

voluntàries que les donen suport al llarg de 
l’any. Aquest acte suposa la possibilitat de 
compartir una estona de caliu humà i alegria 
que permeti a centenars de persones grans 
ser de nou partícips de la festivitat del Nadal. 
Aquests dinars de Nadal són una festa per 
celebrar en companyia i crear nous records. 
A Badalona, el dinar de Nadal tindrà lloc el 
diumenge 15 de desembre, al restaurant del 
Rafael Hoteles.

Ahir, dijous 28 de novembre, la perforado-
ra que es trobava fent obres al barri de La 
Mora, de Badalona, es va paralitzar després 
dels exàmens pertinents. El govern del PSC 
portava ja temps analitzant la situació, ja 
que els veïns i veïnes es queixaven del fort 
soroll que emetia la maquinària i dema-
naven que aquesta parés. Després d’haver 
realitzat una sonometria, s’ha conclòs que 
els índexs de soroll i vibracions eren massa 
alts, per la qual cosa s’ha paralitzat la perfo-
radora, però no l’obra. Així ho anunciava la 
regidora Andrea Zapata a les xarxes socials. 

Parada la màquina 
de La Mora que 
molestava al 
veïnat
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El grup ‘Tú no eres de Badalona si no...’ ho organitza

Arriba la 5a edició de la recollida 
solidària nadalenca: cap nen sense 
joguines. La campanya, organitza-

5a recollida 
solidària de joguines

da per Tú no eres de Badalona si 
no... amb col·laboració amb l’As-
sociació de la Fira de Nadal de Ba-

dalona, va donar començament el 
passat 23 de novembre a la mateixa 
Fira de la Plaça de la Plana i estarà 
disponible fins el 22 de desembre. 
Com cada any, totes les joguines 
es destinaran a l’AAVV de Badalona 
que ho vulguin per, posteriorment, 
realitzar el seu repartiment en el 
sector infantil necessitat de la ciu-
tat. 
A més, es demana col·laboració 
per tal d’aconseguir quantes més 
caixes millor, per guardar les jo-
guines, i pel muntatge de la carpa 
i més preparatius que calguin al 
llarg dels dies. També es deixa la 
porta oberta per a qualsevol asso-
ciació, col·legi, escola bressol o 
AMPA que hi vulgui col·laborar. De 
moment, voluntaris de Sant Adrià 
ja es troba donant suport a aquesta 
iniciativa.
L’any passat es van recollir 5.100 
kg i l’objectiu d’enguany és superar 
la xifra.

El CNL de Badalona i Sant Adrià 
obre novament període d’inscrip-
ció als cursos de català el 2 de 
desembre, amb una oferta de 34 
cursos distribuïts pel territori del 
CNL. Aquest trimestre es programa 
per primer cop el curs EP! Escolta 
i parla, una nova eina creada per 
la DGPL i el CPNL que s’adreça a 
persones adultes no alfabetitzades 
o amb poc bagatge acadèmic amb 
l’objectiu que puguin resoldre les 
necessitats bàsiques de la vida 

quotidiana en català. D’altra ban-
da, s’ofereix un Bàsic 2 específic 
per a joves -continuació del curs 
Bàsic 1 que s’està fent actualment 
per a aquest col·lectiu- a la seu del 
Badiu Jove, i es treballa l’aprenen-
tatge de la llengua a través de les 
eines TIC. La inscripció es farà a 
les 2 oficines del CNL (a Badalo-
na, avinguda d’Alfons XIII, 14, entl. 
1a; a Sant Adrià de Besòs, plaça de 
Guillermo Vidaña i Haro, s/n –Edi-
fici Polidor).

S’obren les 
inscripcions d’hivern 
per aprendre català

Alumnes de català al Badiu Jove

Donacions de joguines / Juanma Wenceslao
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“L’Escape Room” de Joel Joan 
i Hèctor Claramunt al Zorrilla 
Dijous 5 també arribarà l’obra “Aüc. El so de les esquerdes”

Aquest diumenge, a Badalona, arriba l’obra “Escape Room” 

Has fet mai un escape room? Amb l’obra 
‘L’Escape Room de Joel Joan i Hèctor 
Claramunt’, t’entraran ganes de fer-ne 
un... o no. Dues parelles d’amics de tota 

la vida queden per fer un escape room al 
barri d’Hostafrancs, on recentment s’ha 
trobat en un contenidor el cadàver d’un 
home esquarterat... Els quatre amics es 

mencen a passar coses estranyes. El joc 
es convertirà en un infern que posarà a 
prova la seva amistat fins a límits insos-
pitats. Però encara que no ho sembli, això 
és una comèdia...
L’obra està protagonitzada pels actors i 
actrius Joel Joan, Àgata Roca, Oriol Vila i 
Paula Vives. La representació tindrà lloc 
aquest diumenge, 1 de desembre, a les 
19h, al Teatre Zorrilla. 

“Aüc. El so de les esquerdes”, el di-
jous dia 5 
La propera setmana, dijous 5 de desem-
bre a les 20:30h al Zorrilla és projectarà 
l’obra “Aüc. El so de les esquerdes”. Es 
tracta d’un espectacle d’alta volada que 
pivota sobre la violència sexual coma 
temàtica central, un collage d’emocions 
amb voluntat política clara d’acarar els 
espectadors i espectadores amb el que és 
invisible, de fer audible el que ningú no 
vol sentir, per sortir-ne enfortides, qües-
tionades, amb ganes —finalment— de 
parlar.

pensen que els espera un joc divertit per 
passar l’estona i posar a prova la seva in-
tel·ligència. Però tan bon punt la porta de 
l’habitació es tanca hermèticament, co-
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La Guerra dels Balcans és un dels da-
rrers conflictes que va patir Europa re-
centment. Dins de les moltes històries 
que va generar aquesta guerra, al Círcol 

DOCUMENTAL SOBRE SARAJEVO AL CÍRCOL

BREUS

presenta aquest dissabte, 30 de novem-
bre a les 20:30h, el documental Scream 
for me Sarajevo del director bosnià Ta-
rik Hodzic.

Aquest diumenge, 1 de desembre, la 
plaça de la Vila acollirà una ballada de 
swing a càrrec del taller de swing del 
Círcol. Professors i alumnes oferiran una 

SWING PRENADAL A LA PLAÇA DE LA VILA

mostra d’aquest ball i també hi haurà la 
possibilitat d’apuntar-vos per a ballar. El 
swing sonarà a partir de les 11h del matí 
a la mateixa plaça.

EL BALL DEL BADALONÍ “PITU” EL PORTA A LA FINAL DEL GOT TALENT

El programa de Tele 5, Got Talent, ja té els 
primers finalistes de l’edició d’enguany. 
Un dels favorits, i que va aconseguir di-
lluns entrat a la final directament, és el 
badaloní “Pitu”. El seu ball, i el seu art, el 
converteix en un dels preferits per guan-
yar aquesta edició del programa. 

Aquest diumenge, 1 de desembre, el grup 
de teatre de l’entitat La Badalonense re-
presentarà l’obra “Almenys no és Nadal”. 
La recaptació anirà a favor de la Marató 
de TV3, que enguany serà dedicada a les 
malalties minoritàries. La representació 
serà al local mateix de La Badalonense, 
al carrer Sant Anastasi, 14. D’altra banda, 
diverses entitats i escoles de Badalona han 

preparat actes a favor de la Marató. Aquest 
divendres, l’Ampa de l’escola Minguella 
ha preparat un berenar solidari, a les 17h, 
davant l’escola a la Rambla. També aquest 
divendres, l’escola Sant Andreu celebrarà 
el dia de la festa de l’escola on realitzaran 
l’obra de teatre musicalitzada, “La vaca que 
va pondre un ou”, pels alumnes d’infantil 
i les seves famílies, a les 15h, al mateix 
centre. Diumenge, el Col·legi Maristes ha 
preparat una botifarrada i tómbola, activi-
tats lúdiques i esportives i de sensibilit-
zació, a la mateixa escola. També aquest 
diumenge,  l’Escola Gitanjali organitza una 
pedalada solidària pel front marítim de 
Badalona. La sortida es farà a la Piscina 
Municipal Mireia Belmonte. Es farà una 
gran festa a l’arribada amb obsequis i sor-
tejos, durant el matí.  A l’escola Betúlia, el 
divendres 6 de desembre, s’ha preparat el 
concert de Tardor a càrrec de la Coral de 
l’escola i la Coral Txintxarri d’Alegia (Gi-
puzkoa). Durant els propers dies, d’altres 
escoles i entitats de Badalona han preparat 
d’altres actes a favor de la Marató de TV3.

Actes solidaris a favor de la 
Marató de TV3

Aconseguir que els robots siguin con-
cebuts com una eina pedagògica més. 
Aquest és un dels motius que va portar 
Aleix Badia i Pau Lafoz a transformar el 
personatge del Patufet en un robot. El con-
te del Patufet estarà narrat pels mateixos 
Badia i Lafoz. L’argument començarà d’una 
manera molt similar al del conte original: 
la mare enviarà el Patufet a comprar. No 
serà safrà, per això, sinó que seran peces 
que aquesta necessita per poder construir 
el seu últim invent. Un cop fora de casa, 

però, el protagonista robotitzat s’oblida 
de què ha de fer. I és aquí on s’inicia la 
interacció amb els infants: “a través d’una 
tauleta, ells seran els encarregats de recor-
dar-li al Patufet on ha d’anar”, exposen els 
creadors. L’espectacle està adreçat a nens 
i nenes de 3 a 8 anys, el pròxim dimecres 
4 de desembre, a les 18h. Tot plegat arriba 
en el marc de l’exposició Patufet, on ets? 
Aureli Capmany (1868-1954), que fins el 
proper 7 de gener podeu visitar al mateix 
Espai Betúlia.

Transformen el Patufet en 
un robot per un espectacle 
per a nens

Imatge del robot protagonista de l’espectacle

Cartell de la Marató de TV3 dels Maristes

Aquest cap de setmana comencen els primers 
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LA PRÈVIA 11a Jornada. Pavelló Olímpic, diumenge 1 de desembre a les 17 h

Mumbrú torna a l’Olímpic, ara com a entrenador

LÓPEZ-AROSTEGUI

NIKOS ZISIS

K. PREPELIC

ALEN OMIC LUKE HARANGODY

 JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

RETABET BILBAO BASKET
Entrenador Àlex Mumbrú

A.  BOUTEILLE

J. ROUSSELLE

RAFA MARTÍNEZ

ONDREJ BALVIN EMIR SULEJMANOVIC

Àlex Mumbrú. / ACB Photo / E. Cobos

La Penya torna a l’Olímpic aquest diumen-
ge (17h) amb la il·lusió d’allargar la seva 
ratxa positiva a la lliga i començar a somiar 
amb la Copa. Amb sis triomfs consecutius, 
els badalonins s’han enfilat fins a la sisena 
posició i han aparcat els dubtes de l’inici 
de curs, amb un joc que ha anat creixent 
partit a partit. Els de Carles Duran, a més, 
estant tenint el mèrit de saber sobrepo-

sar-se a tots els problemes de lesions que 
han patit i que encara continuen, amb Bir-
gander encara absent. 
El RETAbet Bilbao posarà a prova aquest 
moment dolç dels verd-i-negres, amb un 
vell conegut a la banqueta. Àlex Mumbrú 
torna de nou a l’Olímpic, però per primer 
cop ho fa com a entrenador. L’exverd-i-ne-
gre, just després de penjar les botes, es va 

asseure a la banqueta de l’equip basc i en 
el seu debut com a tècnic va ser capaç de 
conduir el Bilbao cap a l’ascens. Una gran 
estrena que està tenint continuïtat ara a la 
Lliga Endesa. Els bascos, en el seu retorn 
a l’ACB, estan protagonitzant una bona 
temporada i ara mateix són desens (5-5), 
amb una victòria menys que el Joventut 
(6-4). Curiosament, a la banqueta verd-
i-negra Carles Duran també s’enfrontarà 
al seu exequip, ja que l’actual entrenador 
del Joventut va dirigir els bascos abans de 
tornar a Badalona el mes de febrer de l’any 

passat. 
El pivot Ondrej Balvin (2m17), amb una 
llarga experiència a la lliga, és un dels 
pilars del Bilbao (9,6 punts, 8,1 rebots i 
16,7 de valoració), juntament amb l’aler 
francès Axel Bouteille, màxim anotador 
de l’equip amb 16,8 punts de mitjana i un 
47,9% d’encert en els triples. Un altre ex-
terior, el nord-americà Jaylon Brown, tam-
bé serà una de les peces a vigilar de prop 
(13,4 punts per partit), en una plantilla que 
compta també amb l’experiència de tot un 
il·lustre, el català Rafa Martínez.

Núm. 680
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Tomás Bellas (18), Gillet (3), Marc García (15), 
Sikiras (2) Mockevicius (1) -cinc inicial-, Urtasun 
(19), Anderson (14), Bobrov (5), Richotti (6) i Osas 
Ehigiator (12). 

El Joventut va guanyar a la sempre difícil 
pista del Montakit Fuenlabrada (95-98) i ja 
acumula sis victòries seguides. Prepelic, 
amb 29 punts, va tornar a liderar el conjunt 
verd-i-negre i va ser clau en els minuts fi-
nals, amb la seva sang freda des de la línia 
de personal.
L’escorta eslovè, però, no va ser l’únic 
protagonista del triomf. Zisis va fer un au-
tèntic partidàs, segurament el millor des 
que vesteix de verd-i-negre, i es va enfilar 
fins als 20 de valoració, amb 10 punts i 10 
assistències, mentre que Harangody també 
es va retrobar amb la seva millor versió, 

98

JOVENTUT 

López-Arostegui (6), Prepelic (29), Zisis (10), Omic 

(12), Harangody (16) -cinc inicial-, Buford (2), Mor-

gan (8), Kanter (2), Ventura (5), Zagars (-) i Neno 

Dimitrijevic (6).  

95

MONTAKIT FUENLABRADA

Prepelic i Zisis lideren l’assalt a Fuenlabrada  

amb 16 punts gairebé sense error (7/8 en 
tirs de camp) i 6 rebots. Alen Omic, domi-
nador en moltes fases sota els cèrcols (12 
punts, 5 rebots i 4 assistències), i Conor 
Morgan, amb aparicions puntuals però 
decisives, també van ser peces importants 
per al conjunt de Carles Duran, que es va 
recolzar en un gran encert exterior (12 de 
26 triples) i en la seguretat en els tirs lliu-
res (18 de 21).
La Penya va dur la iniciativa gairebé tot el 
partit però un cop més, quan semblava que 
tenia el matx a la butxaca (77-90), va aca-
bar patint. El Fuenlabrada, també molt en- Zisis va brillar amb 10 punts i 10 assistències. / Patricia Rojas

certat des de fora (15/32 triples) i amb una 
defensa mitxa que va destarotar els verd-i-
negres, va clavar un parcial de 13-2 que va 
estar a punt de tirar per terra tota la bona 
feina anterior (90-92). Afortunadament, un 

tap providencial de Morgan i la seguretat 
de Zisis i Prepelic des de la línia de per-
sonal ho van impedir. Els madrilenys van 
tenir un últim atac per forçar la pròrroga, 
però la defensa verd-i-negra no va fallar. 

Propera jornada

 València Basket - Monbus Obra

 San Pablo Burgos  -  Unicaja

 Joventut -  RETAbet Bilbao

 Mba Andorra -  Kirolbet Baskonia

  BAXI Manresa  -  UCAM Múrcia

 Coosur R. Betis -  Movistar Estu

 Herbalife GC  - Montakit Fuenla  

 Casademont S.  - Real Madrid

 Barça  - Iberostar Tenerife

Unicaja - RETAbet Bilbao                77-70

Monbus Obra - Mba Andorra 75-73

Casademont S.- BAXI Manresa 86-79

Montakit Fuenla - Joventut  95-98

Movistar Estu - San Pablo Burgos 76-78   

Ibt Tenerife - Coosur R. Betis 94-89

UCAM Múrcia - Barça          83-87

Kirolbet Baskonia - València     85-74

Real Madrid - Herbalife GC  92-76

Resultats  darrera jornada
  Equip  G P

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

Classificació
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SUPERMANAGER

1- Campazzo, Henry, 
     Dimitrijevic.
2- Prepelic, Shields, Jaime    
     Fernández, Urtasun.
3- Clark, Shengelia, Kravic,  
     Shermadini

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. 11 Jornada 10 
1º  Loose Caboose Karlitos74 (Lucena)  233,20
2º  Trashtalking negrozumbón (Badalona)  232,40
3º  La Familia Isakovic (Sant Boi de Llobregat)  230,80
......................................................................................................................
62º  DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  168,40

Lliga (general)
1º  La Familia Isakovic (Sant Boi de Llobregat)  1.782,00
2º  Troublemakers smarti (Badalona)  1.765,60
3º  Penyacrack4 manel14penya (Badalona)  1.754,80
......................................................................................................................
107º  DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  1.219,60

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

Sis victòries consecutives, 
cinc temporades després
Des del curs 2014/2015 que la Penya no sumava tants triomfs seguits a la lliga 

Neno Dimitrijevic. / David Grau- CJB 

Feia cinc anys que la Penya no aconseguia 
sis victòries consecutives a la Lliga ACB.  
L’últim cop que els badalonins van assolir 
aquesta fita va ser la temporada 2014/2015, 
amb Salva Maldonado a la banqueta, quan 
van derrotar d’una tirada el Baskonia, el 
Manresa, l’Herbalife, el Guipúscoa, el Bil-
bao i el Tenerife, entre la vuitena i la tretzena 
jornada. Ara els de Carles Duran han estat 
capaços de repetir-ho, en la millor ratxa del 
tècnic vilassarenc a la banqueta verd-i-ne-
gra. Quan va encetar la seva segona etapa 
a Badalona, el curs   2017/2018, Duran va 
protagonitzar un espectacular tram final de 

lliga per salvar l’equip del descens, però en 
aquella ocasió es va quedar amb un rècord 
de cinc triomfs consecutius. 
El repte, ara, serà, sumar la setena vic-
tòria seguida aquest diumenge davant 
del Bilbao i igualar, així, el registre que va 
aconseguir la Penya del 2008/2009, amb 
Sito Alonso com a entrenador. En aquella 
ocasió els verd-i-negres van encadenar 
set triomfs seguits, entre la jornades 10 i 
la 17. Una xifra, de set victòries consecuti-
ves, que també va aconseguir Aíto el curs 
2005/2006. El propi tècnic madrileny, en 
la lliga 2004/2005, i Alfred Julbe, en la 

1996/97, en van sumar vuit. El rècord ab-
solut de la Penya en l’era ACB, però,  són 
les increïbles 17 victòries seguides que va 
aconseguir la Penya del curs 1991/1992. 
Un  equip mític, amb els germans Jofresa, 

Villacampa, Corny Thompson, Mike Smith 
i l’actual president verd-i-negre, Juanan 
Morales, que va acabar conquerint aquella 
lliga (la segona consecutiva) sota la batuta 
de Lolo Sainz. 
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Prepelic mana
en el duel de canoners
L’escorta eslovè és el màxim anotador de l’ACB i de l’Eurocup 

Prepelic, referent ofensiu indiscutible. / David Grau 

Des de la pretemporada, on ja va ser el 
màxim encistellador amb 21,4 punts per 
partit, Klemen Prepelic està deixant clar que 
és d’aquells jugadors als quals els punts 
els cauen de les mans. A l’eslovè se li pot 
criticar la seva evident manca de vocació 
defensiva i una certa irregularitat, amb fases 
de partit on no acaba d’entrar en joc, però 
quan està “on fire” és absolutament impara-
ble. La seva capacitat per sumar és insultant 
i en qualsevol moment pot fer un autèntic 
estrip. L’eslovè, a més, és capaç de fer mal 
no només des de la llarga distància (41,9% 
en triples a l’ACB), sinó que és un especia-
lista en forçar faltes per anar a la línia de tirs 
lliures, on és tota una assegurança de vida. 
A la lliga Prepelic és el jugador que més fal-
tes rep (6,6 de mitjana) i des de la línia de 
personal acredita un 88,1%. Una xifra es-
pectacular que puja al 88,4% en l’Eurocup 
i que està contribuint al gran encert global 
dels verd-i-negres en els tirs lliures, on són 
els millors tant a la Lliga Endesa (81,7% 
d’encert) com a l’Eurocup (80,7%).
Prepelic és ara mateix el màxim encistella-

dor de l’ACB (22 punts de mitjana) i de la 
competició continental (18,7), i en les dues 
també es troba entre els millors en valora-
ció. A la Lliga Endesa és tercer del rànquing 
(19,6), rere Mirotic (26,6) i Shermadini 

A la Lliga Endesa 
acredita 22 punts per 
partit i és el jugador 
que més faltes rep (6,6), 
mentre que a Europa en 
fa 18,7 de mitjana

(24,2), i a la competició europea ocupa 
la cinquena plaça (19,5). Grans xifres per 
un jugador que, com va passar amb Nico 
Laprovittola, ha trobat a Badalona els mi-
nuts i l’hàbitat per poder explotar. Un any 

que, com ja ha dit en reiterades ocasions, li 
ha de servir de trampolí per tornar al Madrid 
i fer-se un lloc a la rotació de Pablo Laso. 

Omic, líder en rebots
Prepelic no és l’únic verd-i-negre que lide-
ra algun dels apartats estadístics de l’ACB. 
El seu compatriota Alen Omic també en-
capçala la taula de rebotejadors, amb 8,8 
captures per partit, per davant del jugador 
del Burgos Earl Clark (8,3) i d’un dels seus 
rivals aquest diumenge, l’interior del Bilbao 
Ondrej Balvin (8,1). 
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Al Sampep no se’ls hi toca
És inexplicable que un club com el Sant 
Josep es pugui quedar sense pista. Un 
referent del bàsquet català en formació, 
amb jugadors que han arribat a l’ACB i 
entrenadors que són puntals a Europa. 
El problema ara no és la supervivència 
del club, que resistirà com ho ha fet du-
rant més de 70 anys, el problema és com 
sobreviure a la transició fins a tenir nova 
casa. Si s’acaba trobant ubicació pel 
centre es mantindrà l’escència que l’ha 

fet créixer. Si ha de ser lluny del centre 
s’haurà de reiventar sobretot  la seva es-
cola de bàsquet canviant alguns xics ac-
tuals pels d’allà on vagin. El què també 
es perdrà és la passejada dels dissabtes 
i diumenges per veure el millor bàsquet 
de Catalunya en només 50 metres. Els 
què hi ha del pavelló de La Plana al del 
Sampep. Sobretot que hi hagi una so-
lució ràpida perquè al sampep no se’ls 
hi toca!

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Dues setmanes “netes”,
sense compromís europeu
Després d’uns primers mesos a tota màquina, el calendari dona una petita treva

Carles Duran, en un entrenament a l’Olímpic. / David Grau- CJB 

El Joventut pot gaudir per primer cop 
aquesta temporada de dues setmanes “ne-
tes”, arran de l’aturada de l’Eurocup. La 
competició europea no es reprendrà fins 
a l’11 de desembre, quan la Penya rebrà a 
l’Olímpic l’UNICS Kazan, i aquest fet ha do-
nat als verd-i-negres una petita treva. Una 
oportunitat per poder descansar i alhora 
disposar de més sessions d’entrenament, 
impossibles en d’altres dates per l’acu-
mulació de partits i viatges, però alhora 
una prova de foc per veure com respon 
l’equip, acostumat al ritme competitiu dels 
dos partits per setmana. El primer examen 

serà aquest diumenge contra el Bilbao i 
el següent a Vitòria, davant d’un Baskonia 
que no acaba de rutllar. Aleshores el calen-
dari tornarà a fer pujada, amb cinc partits 
per tancar l’any. Contra l’UNICS Kazan i el 
Cedevita Olimpija a l’Eurocup i davant del 
BAXI Manresa, el Barça i el Morabanc An-
dorra a la lliga ACB. Una fase, a més, deci-
siva en les dues competicions. A l’Europcup 
els verd-i-negres es jugaran el seu passi al 
Top 16 en els dos partits que queden, on 
sumar una victòria més serà clau per po-
der assolir l’objectiu, mentre que a l’ACB 
s’acosta l’esprint final de la primera volta, 

que decidirà qui anirà a la Copa. Queden 
set jornades i les sis victòries aconseguides 
pels de Carles Duran els situen en una bona 
posició. Tot i això, la cursa per ser a Màlaga 

serà molt aferrissada, en una temporada de 
moltíssima igualtat. Ara mateix del quart a 
l’onzè classificat només hi ha una victòria 
de diferència. 
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La competició es disputarà la setmana vinent a València 

L’Alqueria del Basket, a València, serà 
l’escenari la setmana que ve, del 6 al 8 de 
desembre, de la fase prèvia de la Minicopa 
Endesa. La Penya buscarà el bitllet per ser a 
la fase final de Màlaga i estarà enquadrada 

L’infantil de la Penya afronta
la fase prèvia de la Minicopa

en el grup A, on s’enfrontarà a l’UCAM Múr-
cia (divendres 6 a les 7 de la tarda), al San 
Pablo Burgos (dissabte dia 7 a les 12h) i al 
Coosur Real Betis (dissabte 7 a les 18.30h). 
Amb el Madrid, vigent campió, i Unicaja, 

l’amfitrió, ja classificats, hi haurà sis places 
en joc. Els campions dels quatre  grups de 
la fase prèvia assoliran el bitllet directe a 
Màlaga, mentre que els segons es jugaran 
les dues últimes vacants en una eliminatòria 

La plantilla de l’Infantil A. / ACB.COM

directa. La Penya, dirigida pel tècnic Héctor 
Sánchez, afrontarà la competició amb una 
plantilla formada pels bases Adrià Domín-
guez i Bernat Morales, els exteriors Miquel 
Llompart, Max Gaspà, Pau Marrón, Jairo 
Kenneth Kalevi (jugador convidat), Óscar 
Morales, Eduard Coll i Pol García, i amb 
Pau Palacios, Carlos Mesia i Ian Platteeuw 
en el joc interior. 
La temporada passada la Penya va estar pre-
sent a la fase final de la Minicopa que es va 
fer a Madrid. Els verd-i-negres no van acon-
seguir classificar-se per a les semifinals i 
van acabar en la cinquena posició final. 

L’UCAM Múrcia, el San 
Pablo Burgos
i el Coosur Real 
Betis seran els rivals 
dels verd-i-negres, 
enquadrats en el grup A 
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LA PRÈVIA 15a Jornada. Ciutat Esportiva de Vila-real. Diumenge, 1 de desembre. 17 hores

A sumar com sigui

CF BADALONAVILA-REAL B

POSICIÓ 11è
7 Partits a casa G 2  E 2  P 3

Gols a casa Marcats 7 Rebuts 9
Entrenador Miguel Álvarez.

POSICIÓ 19è
7 Partits a fora G 1  E 1  P 5

Gols a fora Marcats 4  Rebuts 11
Entrenador Manolo González.

Foto: Eloy Molina.

Després del pas enrere que ha suposat la 
derrota a casa contra el Prat, un rival di-
recte en la zona baixa de la classificació, 
al Badalona li toca visitar el Vila-real B. 
El filial groguet rebrà l’equip de Manolo 
González aquest diumenge, a les 17 hores, 
també amb molta necessitat de sumar els 
tres punts, perquè passa per una mala ra-
txa. De fet, en les últimes jornades ha cai-
gut des de les posicions de play-off fins a 
la meitat de la taula. I és que el conjunt que 

entrena Miguel Álvarez no sap el que és 
guanyar des del 13 d’octubre passat, quan 
va superar el Cornellà a domicili (1-2). 
Ho va fer també dues setmanes més tard, 
a Castelló, però la federació va donar la 
victòria als castellonencs per alineació in-
deguda. Després, però, el Vila-real B no ha 
sabut trobar el bon camí i, en l’últim mes, 
solament ha sumat dos punts.
En tot cas, en aquest moment del campio-
nat al Badalona tant li fa el rival de torn 

perquè la seva situació és força greu i 
només pot tenir el cap posat a sumar de 
tres en tres. La bona dinàmica que havia 
assolit des de l’arribada de Manolo Gon-
zález a la banqueta s’ha esvaït en els dos 
últims partits, amb el 2-0 contra l’Ejea i el 
0-1 davant el Prat, que l’han deixat en la 
penúltima posició, a cinc punts de la pro-
moció i sis de la salvació. Els escapulats 
reben gols amb facilitat -només han deixat 
la porteria a zero una vegada – i no funcio-

nen en atac, com ho demostra el fet que 
siguin l’equip menys golejador dels qua-
tre grups de segona B i l’únic que no ha 
arribat als 10 gols en catorze jornades. El 
panorama no convida, precisament, a l’op-
timisme i el mercat d’hivern apareix com 
l’última oportunitat de redreçar el rumb. 
Això si, a més d’encertar els fitxatges i les 
sortides, cal arribar al final de la primera 
volta amb unes mínimes possibilitats de 
sortir del pou.

Eliminats als penals a 
la semifinal de la copa 
Catalunya
Dimecres, el Badalona va caure en la 
tanda de penals contra el CE L’Hospita-
let, al Municipal de la Feixa Llarga, en la 
semifinal de la Copa Catalunya. Els 90 
minuts van acabar amb empat a dos gols, 
després que els escapulats s’avancessin 
amb dos gols en els primers 18 minuts, 
signats per Hugo Esteban i Abel Suárez, 
i que l’equip de la franja vermella empa-
tés gràcies a dues dianes de Salinas, la 
primera en el minut 35 i la segona, de 
penal, en el primer minut de la segona 
part. En la tanda de penals, Kilian i Mo-
yano van fallar pel Badalona i Cristian 
Alfonso, per L’Hospitalet.

La Copa, el dia del Barça – Madrid, a 
les 18 hores
L’eliminatòria de copa entre el Badalona i 
el Real Oviedo es disputarà, a partit únic, 
el dimecres 18 de desembre, a les 18 ho-

res. El club escapulat no ha tingut sort 
amb el sorteig, perquè pels horaris del 
seu rival a la lliga s’ha vist obligat a jugar 
el mateix dia del Barça – Real Madrid. 
La intenció de la directiva badalonista 
era jugar contra l’Oviedo el dimarts 17 de 
desembre o bé el dijous 19, però l’equip 
asturià té programats els seus compro-
misos de les jornades 20 i 21 de segona 
divisió el diumenge 15 de desembre i el 
dissabte 21, i calen tres dies de descans 
entre la disputa de dos partits. Per tant, 
és impossible jugar dimarts o dijous. 
Per això, la federació espanyola de futbol 
va determinar que el Badalona – Ovie-
do es jugués dimecres 18. Es dos clubs 
van acordar fer-ho a les 18 hores, per 
no coincidir en horari amb el clàssic. 
El preu de l’entrada general serà de 10 
euros i els socis i abonats del Badalona 
no pagaran.

10

BADALONA  -  PRAT

Badalona:  Morales; Robert, Robusté, Moyano, 
Valentin; Marc Carbó, Adri Díaz; Cris Montes 
(Abel Suárez, 71’), Toni Jou (Máyor, 58’), Hugo 
Esteban (Kilian, 52’); Chema Moreno.

Prat: Andrés; Capa, Ricarte, Cardenas, Hector; 
Putxi, Toni (Pedro Bravo, 87’), Alex Pla, Arjona 
(Guiu, 76’), Guzmán; Raillo.

Gols: 0-1 (52’) Arjona. 

Àrbitre: David Recio Moreno (comitè navarrès). 
T.G: Moyano, Chema, Capa i Putxi.

Públic: 875 espectadors a l’Estadi.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Castelló 28 20 8
 2. Lleida 26 18 9
 3. Sabadell 26 17 10
 4. Andorra 24 18 11
 5. La Nucía 22 18 12
 6. Barcelona B 22 20 15
 7. Llagostera 22 18 15
 8. Espanyol B 21 21 16
 9. Olot 21 14 9
 10. Cornellà 20 20 19
 11. Vila-real B 19 15 17
 12. València Mestalla 18 17 15
13. Ejea 17 16 17
 14. Ebro 15 13 16
 15. At. Llevant 15 14 21
 16. Gimnàstic 14 17 22
 17. Hércules 12 15 20
 18. Prat 11 10 19
 19. Badalona 9 8 19
 20. Oriola 8 12 31

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

Resultats Jornada 14Propera Jornada

 Vila-real B - Badalona
 At. Llevant   -  Espanyol B
 Oriola -  La Nucía
 Sabadell -  Ejea
 Prat -  Gimnàstic
 Ebro - Cornellà
 Llagostera  -  València Mestalla
 Andorra   -  Lleida
 Barcelona B -  Castelló
 Hércules -  Olot
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El Badalona va fitxar l’estiu passat dos da-
vanters contrastats, com són Máyor i Pablo 
Pallarès, però qui ha merescut la confiança, 
primer, de Juanma Pons, i després, de Ma-
nolo González, és Chema Moreno. El da-
vanter madrileny és optimista, malgrat la 
situació de l’equip, i ho demostra en con-
versa amb aquest diari.

- Què se li pot dir a l’afició del Badalo-
na, en un moment com aquest, perquè 
sigui optimista?
- Jo els demanaria que no perdessin l’op-
timisme, que confiessin en nosaltres. Som 
el mateix equip que ha estat capaç de guan-
yar al camp de l’Espanyol B i al Nàstic. Els 
necessitem. Que estiguin tranquils, perquè 
estem treballant bé. Nosaltres som els 
primers que estem molestos amb aquesta 
situació.

- Fa dues temporades, va jugar en el 
Lealtad, que va baixar de segona B 
a tercera. Què va aprendre d’aquella 
experiència que pugui aprofitar ara?
- És diferent la situació que vaig viure allà, 
perquè vaig arribar el mes de gener, quan 
l’equip ja estava en una dinàmica dolenta. 
Hi havia un club diferent, uns companys 

Chema Moreno: “Som l’equip que ha guanyat al 
camp de l’Espanyol B i al Nàstic a casa”

Foto: Eloy Molina

diferents i un entrenador diferent. No té res 
a veure. Va ser la meva primera experiència 
fora de casa i vaig aprendre a creure en mi, 
a treballar fort i a buscar la unió del grup. 
En aquestes situacions és l’única manera.

- A banda dels mals resultats, el que 
està vivint a Badalona és positiu?
- Si, estic molt content amb el club, amb la 
ciutat, amb els companys. Comparteixo pis 
amb en Marc Carbó, amb qui tinc una molt 

bona relació. L’única pega són els resultats, 
que no em deixen gaudir de ple d’aquesta 
experiència. Però estic segur que tot can-
viarà en aquest sentit.

- Està sent el davanter titular, per 
davant de jugadors com Máyor i Pa-
llarès. Com ho porta?
- És un privilegi compartir vestidor amb 
Máyor i Pallarès. Han estat en grans equips 
i han jugat en categories superiors, aprenc 

molt d’ells. Especialment amb Máyor tinc 
una relació molt bona, perquè vam coinci-
dir a l’Alcorcón. Em quedo amb això. Ara 
estic jugant jo, però necessitarem a tota la 
plantilla per sortir d’aquesta situació.

- Ha jugat els 14 partits de lliga i ha 
marcat només una vegada. Fins a 
quin punt se sent responsable de la 
manca de gol que hi ha en el Bada-
lona?
- Òbviament, em sento bastant responsa-
ble. Als davanters se’ns demana gols, vivim 
d’això. I jo vull ajudar a l’equip marcant. 
Tinc clar que haig de seguir en la mateixa 
línia de treball, de constància i d’esforç. És 
el que em caracteritza. A poc a poc aniran 
arribant els gols.

- El Badalona fitxarà en el mercat 
d’hivern i, per tant, sortiran alguns ju-
gadors. Li fa por la competència que 
li pugui arribar? Creu que pot ser un 
dels futbolistes que surtin?
- No se sap mai. Ara mateix no penso en 
el mercat d’hivern, que és un assumpte de 
la directiva. Tinc el cap posat en els quatre 
partits que ens queden fins al final de l’any 
i en treure el màxim de punts.
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El 10 de desembre de l’any 2017 va ser 
la darrera vegada que l’Osasuna va cau-
re en lliga a Tajonar com a local. Per la 
mínima (1-2), i contra l’Athletic Club B. 
Pràcticament dos anys d’imbatibilitat fins 
al passat dissabte. El Seagull va superar 
el líder de la Lliga a domicili per 0 gols a 
2 i torna a treure el cap a la part alta de 
la classificació, amb 17 punts i a 6 de la 
posició d’ascens a Primera Divisió.
El guió del partit enfront de les navarreses 
no va sorprendre les badalonines, que es 
van trobar amb el joc en llarg de les locals 
per poder-se fer fortes amb el seu joc. Les 
‘gavines’ havien de mantenir la possessió 
i jugar amb la pilota per terra, amb pas-
ses curtes i l’equip amb les línies juntes. 
Aquesta opció es va contrarestar amb una 
pressió alta de les locals en la sortida de 
la pilota badalonina. 
Malgrat les ocasions creades per part 
del Seagull, el resultat al descans es va 
mantenir.

La gran ratxa de victòries que acumula la 
Unificació Llefià - set de forma consecutiva 
- enllaça una darrera altre, sense que el joc 
i la superioritat respecte al rival, en aquesta 
ocasió, hagi estat clau. El conjunt de Jordi 
Souto va protagonitzar una primera meitat 
molt sòlida en defensa però gens produc-
tiva en atac i control del partit. El Parc va 
fer patir el líder, tot i que 1 a 4 que reflec-
teix el marcador, fruit de la gran efectivitat 
vermella. El conjunt barceloní va lluitar de 
valent contra el primer classificat però molt 
escàs de pólvora ofensiva i un home ‘killer’ 
que fes trontollar el lideratge badaloní a Fort 
Pienc. A partir d’una recuperació i una juga-
da ben trenada que va finalitzar Naya va arri-
bar el primer gol de la Llefi. Únic xut entre 
els tres pals al primer temps. En la represa, 
la Llefi va fer valer el seu olfacte golejador 
per sentenciar el matx. Primer Lobo amb 
el cap i posteriorment Naya i Parra al tram 
final. La setena victòria seguida manté la 

A la segona meitat es van modificar al-
guns aspectes per poder tenir més la 
pilota i poder arribar encara més per ban-
des, permetent continuar amb la posses-
sió de la pilota i atacant. Amb un Seagull 
més agressiu en atac va arribar l’expulsió 
de la local Lidia Alén, deixant Osasuna 
amb 10 jugadores al minut 58.
Amb la superioritat numèrica i seguint 
amb la tònica de la possessió, el Sea-
gull es va avançar al marcador amb un 
gol d’Irina Uribe. Ja al minut 82, Núria 
Garrote va sentenciar el partit amb un xut 
molt ben executat al fons de la xarxa. Amb 
aquests tres punts de prestigi, el Seagull 
suma ja 17 punts a la taula i té ben enca-
rrilada la salvació a Segona.
Diumenge a les 12h, nou partit contra un 
rival directe a la part alta: l’AEM. El con-
junt lleidatà també ha començat la Lliga 
amb molta força i defensa la quarta po-
sició de la taula, 4 punts per sobre del 
Seagull.

Llefi al capdavant de la classificació amb 30 
punts. Els principals perseguidors vermells 
no van ensopegar i s’ha de seguir remant 
per consolidar encara més la primera posi-
ció. Diumenge (12h), el Montcada visita el 
Municipal de Llefià. 
A Tercera Catalana, el Lloreda va patir la pri-
mera derrota de la temporada després d’una 
increïble ratxa de 10 triomfs i un empat se-
guits. El  Junior va posar punt final a aques-
ta dinàmica positiva de resultats (2-1). Tot 
i això, els de Portillo mantenen la primera 
posició. Per la seva part, el partit del Young 
Talent versus la Llantia es va suspendre al 
minut 44 (2-2) “per una agressió d’un juga-
dor badaloní a l’àrbitre”, segons ha indicat 
el Club mataroní a Twitter. El YT no s’ha 
pronunciat al respecte. Finalment, el Pere 
Gol va caure davant el Cabrils (2-3). 
A 4cat17, Pere Gol B (0-2 davant el Parc 
B) i YTFA (1-4 contra el Chacarita) van en-
sopegar.

Foto: X.G

Foto: M.E

El Seagull la fa 
ben grossa a Tajonar! (0-2)

Sense enlluernar, 
la Llefià també goleja (1-4)

El Seagull tomba el Pubilla Casas en la primera ronda de la Copa Catalunya

El Lloreda pateix la primera derrota; Suspès el partit del Young Talent

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comFUTBOL COMARCAL
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Entrevistem al president del Badalona Bàs-
quet Base, Rosendo Gabara, que manifesta 
el seu suport als afectats i assegura que el 
president del CB Sant Josep, Ibon Orrantia, 
estava assabentat del tancament de la ins-
tal·lació el dia 30 de novembre.

Primer de tot, felicitats per la renova-
ció del seu càrrec.
Moltes gràcies. La veritat és que, de ve-
gades, no és agraït el càrrec, és honorífic 
i sempre estàs exposat, però estic content 
perquè estic recolzat per un nucli fort de 
clubs. Per això tothom sap que actuem com 
a equip, tots a una.

Quins són els reptes immediats i fu-
turs del BBB?
Ara mateix estem estabilitzats econòmica-
ment i les pistes a gairebé tots els clubs són 
a cost zero. Un dels objectius que ens hem 
marcat per un futur immediat és millorar les 
instal·lacions en petits detalls que facilitin 
el dia a dia a conserges, clubs, equips i es-
portistes. Com sempre, amb motiu de les 
passades eleccions, tots els grups munici-
pals ens van prometre recolzament per les 
millores de les instal·lacions.

Tot i així, mantenim l’esperança que les 
condicions del bàsquet i d’altres esports a 
Badalona millorin en aquest mandat amb 
una forta inversió.

Ara mateix tenim sobre la taula la si-
tuació d’un històric com és el CB Sant 
Josep.
Penso que aquest és un problema estructu-
ral que ve de molt lluny, gairebé des de fa 
10 anys, quan el Centre Parroquial no tro-
bava els diners per reformar la instal·lació. 
El seu deteriorament  ha estat progressiu, 
des del teatre fins el bar, passant pels es-
cacs.
Ara se sumen les denúncies dels veïns amb 
sentències desfavorables.
Aquest passat dijous, dia 21, en la reunió 
del BBB vam parlar del Sant Josep perquè 
el seu president hi era present. En aquesta 
reunió ens diu que la situació és delicada, 
però que es troba en converses amb l’Ar-
quebisbat i l’Ajuntament per resoldre el 
problema. També diu que el Sant Josep no 
es tancaria el dia 30 perquè no tenia cap 
informació oficial.
Em sap greu per la institució, però ens 
falta informació, i la que ens arriba no es 

Foto: penya.com

“Cedirem temporalment hores de pista 
al CB Sant Josep si ho necessita”
Entrevista a Rosendo Gabara, president del Badalona Bàsquet Base

clarificadora per la situació. Nosaltres som 
coneixedors i el comunicat  de la Junta 
Gestora ho corrobora: el President del Sant 
Josep i un altre membre de la Junta van 
signar conforme s’assabentaven que el dia 
30 es tancaria la instal·lació. No pot dir que 
no tenia informació.
Em sap greu per les famílies.

Què li sembla el plantejament propo-
sat per l’Esglèsia i Ajuntament perquè 
l’Arquebisbat pagui un pavelló en te-
rreny municipal amb ús preferent pel 
Sant Josep?
Tot el que sigui per millorar la situació del 
bàsquet em sembla perfecte, però també 
penso que s’ha d’ajudar a tothom i hem de 
donar l’opció que participin més clubs.

Durant aquest impàs de temps que es 
construeix un nou pavelló, els clubs 
del BBB cediran hores de les seves 
instal·lacions al CB Sant Josep?
Depenent de quantes i durant quant de 
temps, ja que no ho farem de per vida.
Temporalment ajudarem, però hi ha altres 

entitats que estan jugant fora de Badalona 
ara mateix. Aquests també se’ls ha d’escol-
tar.

El Badalona Bàsquet Base no heu fet 
cap comunicat de suport.
Això ha estat perquè estem a l’espera que el 
President del Sant Josep ens defineixi la si-
tuació perquè ens va dir que no necessitava 
ajuda, ja que no es tancaria Sant Josep.
Per altra banda, s’han de separar dues co-
ses: una és la situación urbanística entre 
particulars, que es regeix per lleis i norma-
tives municipals, i l’altra és com afecta el 
club aquest tancament, que malauradament 
li afectarà molt.
Per acabar vull recolzar en el meu nom i 
en el de l’entitat que represento (BBB) el 
suport esportiu a jugadors/es, tècnics, tre-
balladors i famílies del Sant Josep de Ba-
dalona, Associació Esportiva Badalones i el 
club de patinatge que es veuen afectats per 
la situació del tancament de les instal·la-
cions del Centre Parroquial. Esperem que 
la situació es pugui reconduir per el bé de 
les entitats afectades.

Núm. 680



José Manuel Hernández - redaccio@diaridebadalona.com POLIESPORTIU 29

La pilot badalonina de motocross Elsa Àrias, 
participa en un campus dirigit per Marc Màrquez

Els Badalona Dracs es van classi-
ficar per a la gran final de la Copa 
d’Espanya, després de derrotar a 
Pioners (34-7) en partit disputat 
a Montigalà. La línia defensiva va 
ser fonamental per aquest triomf, 
aconseguint des de la mateixa tres 
touchdowns.
Els riberencs van sortir amb la inten-
ció de revenjar la derrota de la pas-
sada setmana a la Copa Catalunya. 
Les passades de Víctor Martin i les 
curses d’Edu Molina, els apropaven 
a la zona d’anotació, fins i tot amb 
un tochdown anul·lat pels àrbitres. 
El quarterback Sergi Gonzalo, po-
sava les coses en el seu lloc, amb 
un servei de 77 iardes recepcionat 
per Guillem Garcia. Aquest atac va 
ser culminat per Edu Morlans, en 
rebre una passada de Gonzalo, que 
feia inaugurar el marcador.
Una mostra de la fortalesa defensi-
va de l’equip negre-i-plata va ser la 

Elsa Àrias és una pilot de moto-
cross badalonina de tan sols 12 
anys que de forma habitual parti-
cipa en les curses de la Lliga Ca-
talana Open femenina, en la qual 
participen noies de totes les edats. 
L’Elsa destaca per la seva gran 
competitivitat, quedant sempre 
de les primeres en la seva fran-
ja d’edat, i per davant de moltes 
noies d’edat superior.
La jove pilot badalonina viu 
aquesta setmana una gran expe-
riència, la de participar en el Ju-
nior Allianz Júnior Motor Camp, 
del 27 al 30 de novembre a Lleida. 

jugada de la segona anotació. Una 
intercepció de César Brugnani al 
quarterback visitant, culminada pel 
mateix jugador. Amb el 14 a 0 al 
marcador, l’eliminatòria es posava 
en franquícia pels badalonins. Els 
riberencs però, no donaven el seu 
braç a tòrcer. Pol Ruiz anotava en 
rebre una passada de 83 iardes del 
seu QB, Víctor Martin. Amb el 14 a 7 
s’arribava al descans.
La defensa de Dracs continuava 
imposant la seva llei. Pol Cunillera 
emulava al seu company Brugnani, 
interceptant el primer atac de Pio-
ners de la segona part per sumar la 
tercera anotació. Els de L’Hospitalet 
ho intentaven, però el gran Treball 
de la línia dirigida per Xus Fernán-
dez els deixava sense opcions. Tot 
seguit, una passada de 25 iardes de 
Gonzalo cap a Javier Fernández sig-
nificava el quart tochdown badaloní. 
Ja en el darrer quart, Javier Garcia li 

Es tracta d’un Campus en el qual 
participen un total de 19 pilots, 
amb edats compreses entre els 
11 i 14 anys. Aquest campus està 
dirigit pel campió del Món de 
Moto GP, Marc Màrquez, i en el 
que també col·labora el seu germà 
Àlex.
El seu pare, Jordi Àrias, el qual 
acompanyarà a la pilot, ens parla 
de la gran il·lusió que tant a l’Elsa 
com a la seva família li provoca el 
fet de participar en aquest cam-
pus. “La meva filla està que es 
puja per les parets”.
Amb el seu lloc d’entrenament al 

robava la cartera al quarterback visi-
tant per establir el resultat definitiu.
Els Dracs disputaran la final el 
pròxim 14 de desembre contra Las 
Rozas Black Demons, amb hora i 

La Sant Silvestre Racc se celebrarà 
per primera vegada a Badalona el 
proper 29 de desembre, la cursa 
vol apostar en un esdeveniment 
popular amb participació de tota la 
família, hi haura la cursa de 10 K 
i 5 K, i a els més petits també po-
dran participar a la Sant Silvestre 
Kids, amb distàncies apropiades 
per les seves edats. Per a més di-
versió als corredors tambè podran 
córrer disfressats, per poder parti-
cipar en el concurs de disfresses, 
a lo millor disfressa i comparsa.
Hi hauran obsequis per tots els 
participants, bossa de corredor i 
samarreta tècnica, i el més petits 
también tindràn el mateix obse-
quis, però a més amb un medalla i 
un diploma Els circuits 10 K i 5 K, 
estan homologats per la Federació 
Catalana d’Atletisme, amb un cir-
cuit ràpid per poder acabar l’any 
amb la millor marca L’organitza-
ció pretén a més de ser una cursa 
popular, contractar atletes de gran 
nivell, per donar prestigi a la prova 
dins el calendari de ruta de la Fe-
deració. També es comptarà amb 
llebres a diferents ritmes en els 10 
K i 5 K.

Badalona 
viurà la Sant 
Silvestre més 
familiar

Motor Club Martorelles amb Joel 
Lozano com a entrenador per-
sonal, Jordi Arias ens parla: “el 
somni de la meva filla és arribar 
a participar en el Campionat del 
Món de Motocross”. Àrias també 
fixa els objectius més immediats 
“de cara a l’any que ve, l’objectiu 
és continuar corrent a la lliga ca-
talana femenina, i també participar 
en els campionats mixtos de 85 
cc. Per a més endavant, ens plan-
tegem la possibilitat de disposar 
d’una moto de 125 cc, per tal de 
participar en el Campionat d’Es-
panya”.

Dracs tomba a Pioners i es classifica per a 
la final de la Copa d’Espanya (34-7)

lloc encara per determinar, en una 
reedició de la final del 2018. Els nois 
d’Òscar Calatayud poden sumar 
la sisena Copa d’Espanya, quatre 
d’elles serien de forma consecutiva.
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Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga

 Àries (21/3 al 20/4)
Mart transita per Casa VIII i segueix inclinant al fet que 
et moguis per equilibrar l’economia. L’amor podria sor-
gir en l’ambient laboral. Inverteixes en una meta pro-
fessional.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
L’aspecte tens que s’acosta del Sol amb Neptú, avisa que 
cal ser realista en qüestions laborals. Les relacions de 
parella passen per un moment de pactes i cordialitat.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Gestions administratives, relacionades amb la llar, que 
poden ser assegurances, hipoteques... Una persona de 
la família, d’edat avançada, pot donar-te un regal o ajut.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Amb Venus al teu signe, desprens un encant particular. 
Pots estar especialment seductor i no mancaran perso-
nes que s’apropin a tu. T’interesses per millorar la teva 
imatge.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Algunes experiències dels darrers temps han modificat 
les teves creences. El teu ànim és més optimista i pots 
gaudir d’un bon viatge o d’una escapada de cap de set-
mana.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Amb Venus transitant per la Casa VI, pots viure un mo-
ment força harmoniós al sector laboral. També és un tràn-
sit que millora l’àrea de la salut si tenies alguna molèstia.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Amb Mart i Mercuri al teu signe, estaràs ben accelerat. 
Moltes idees i ganes de fer coses, però optaràs per no 
mostrar totes les cartes. Temps d’ocupar-se de les fi-
nances.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Venus i Júpiter transitant per Casa XII, poden inclinar-te 
a gaudir de la solitud. Pots viure experiències de gran 
plenitud sensorial o fins i tot, estranyes casualitats.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Amb Mercuri transitant a Escorpí, prens una actitud de 
certa prudència, sobretot en l’ambient laboral. Si tens 
parella, es mouen assumptes patrimonials o financers 
en comú.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Mart transita per Casa III i activa la ment, saturant-te i 
dificultant el descans. Caldrà trobar la manera de rela-
xar-se. Compte amb les discussions,estàs molt incisiu.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
a teva ment va a cent per hora i això et roba una mica 
d’energia. Idees com fer front a qüestions econòmiques 
importants i en com desenvolupar-te millor professio-
nalment.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Sembla que estàs una mica caòtic, però trobes ordre dins 
del desordre, si segueixes la intuïció. Pots involucrar- te 
en algun projecte comú per ajudar als més desfavorits.
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