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Desperfectes 
pel temporal

L’escola 
d’educació 
especial 
celebra el seu 
50è aniversari  6

La llevantada ha deixat a Badalona 
diverses incidències, sobretot petites 
inundacions de carrers i baixos
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La llevantada ha deixat a Badalona diverses 
incidències, sobretot petites inundacions de 
carrers i baixos. Segons dades de Bombers, 
la sortida més destacada va ser al carrer Bo-
navista, a Sant Crist, on uns cables estaven 
fumejant. En carrers com Francesc Layret, 
durant la tarda i nit, van acumular-se grans 
quantitats d’aigua. Aquest dijous al matí, la 
llevantada al mar continua amb força, amb 
onades d’uns 4 metres. S’espera que durant 
les pròximes hores calmi el mar. D’altra 
banda, els bombers han realitzat un servei, 
aquesta matinada, per la crema d’un escal-
fador d’aigua en un pis del carrer Ricard 
Strauss. Una persona va ser evacuada a Can 
Ruti, per problemes de respiració, però en 
cap cas relacionada amb l’incendi.

Els pescadors de la ciutat fa temps que 
ho estan alertant. Badalona està per-
dent sorra a les seves platges a mar-
xes forçades. El litoral de la ciutat està 
canviant, fa tres anys que la platja de 
la Mora va desaparèixer, i ara s’ha pro-
nunciat en altres punts del litoral, com 
la platja del Cristall o dels Pescadors. 
Tot i que no s’ha produït cap gran tem-
poral, durant els darrers dies, en alguns 
punts la sorra ha desaparegut de cop. 
Alguns experts consultats per aquest 
mitjà apunten diverses raons. La darre-
ra ampliació del Port de Premià de Mar, 
amb una mena de tap que s’ha format 
al cantó sud d’aquest recinte, podria 
ser la darrera causa, però el problema 

El 112 atén 27 trucades 
per incidents del temporal

Preocupació a Badalona 
per la pèrdua 
de gran quantitat de 
sorra a la platja
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ve de lluny amb la manca de sediments 
que provenen de les rieres del Mares-
me i que feien reposar la sorra. De fet, 
aquest no és un problema només de 
Badalona. En alguns punts, com les 
platges de Montgat Nord, fa temps que 
la sorra va desaparèixer. D’altra banda, 
la Plataforma Badalona Mar, formada 
per diverses associacions i ciutadans 
a títol individual, han alertat que la 
situació de la platja dels Pescadors és 
alarmant, i pot ser pitjor amb l’arriba-
da de nous temporals de Llevant, com 
el previst aquesta mateixa setmana. En 
aquest punt del litoral badaloní, la platja 
ha perdut uns 30 metres de sorra en els 
darrers anys.
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631 kg de metamfetamina: la major quantitat de “cris-
tal” intervinguda en la història d’Espanya a Badalona, 
concretament, al c/Ramon Casas, al polígon de Can 
Ribó. La metamfetamina va ser localitzada, segons 
fonts policials, a l’interior de 26 caixes de cartró que 
emmagatzemaven 40 paquets de la droga.
Aquesta operació és la major intervenció de “cristal”, ja 
que l’anterior va ser de 178 kg, aquest mateix any. Dues 
persones han estat detingudes a Espanya i 4 més fora 
del país, totes elles amb 2 pisos a Badalona i Barcelo-
na. Des d’aquests pisos es feia el transport de la droga 
per tal de subministrar al mercat negre de tota Europa.
També s’ha desmantellat un altre magatzem amb una 
plantació de marihuana de gairebé 1.000 plantes que 
es trobaven en fase de creixement.
La Policia Nacional porta més de 10 anys investigant 
investigant a diferents grups criminals, ja que al 2008 
va saltar l’alarma que s’utilitzava Espanya com a lloc de 
compra, emmagatzematge i transport de gran quanti-
tats de droga.

El passat divendres, 29 de novembre, els 
veïns i veïnes de Badalona es despertaven 
amb el soroll d’un helicòpter de fons sobre-
volant les teulades de les seves cases. Es 
tractava dels Mossos d’Esquadra, que esta-
ven duent a terme un macrooperatiu contra 
el tràfic de drogues i armes al barri de Sant 

Intervinguts a Can Ribó 631 kg de metamfetamina, 
la major intervenció de la història d’Espanya

Macrooperatiu contra el tràfic de drogues i armes 
UNA QUARENTENA DE PERSONES DETINGUDES

Els Mossos d’Esquadra han detingut una 
quarantena de persones en l’operació 
contra el tràfic de drogues i d’armes, i 
contra el blanqueig de capitals. La policia 
ha destacat que aquest ha estat un cop 
a una de les organitzacions “més relle-
vants” de narcotràfic al Barcelonès Nord 
i que “part” del grup es dedicava també 
al tràfic d’armes. De fet, han constatat 
un “augment de la presència d’armes al 
territori”. En l’operació, ordenada per un 
jutjat número 3 de Badalona, hi han parti-
cipat diferents unitats dels Mossos, com 
la de subsòl, per evitar que els detinguts 
poguessin desfer-se de la droga pel cla-
vegueram. 
La investigació feia un any que havia co-
mençat i ha implicat a la divisió d’inves-

tigació criminal, a la divisió de segrestos 
i extorsions, a la divisió d’investigació 
criminal de la zona metropolitana nord i a 
la unitat de blanqueig de capitals. 
“Els resultats són satisfactoris”, ha ex-
plicat el cap de la divisió d’investigació 
criminal, Antonio Rodríguez, que no 
descarta que hi puguin haver més deten-
cions en els propers dies. 
Segons els Mossos, el barri de Sant Roc, 
era un dels punts de venda “més calents” 
a Catalunya. La presència de venedors a 
la via pública havia generat intranquil·litat 
i por entre els veïns. “L’objectiu d’aquest 
tipus d’operacions també és revertir la 
situació de por i tornar la tranquil·litat al 
barri”, ha assegurat el cap de la comissa-
ria de Badalona, Alfons Sarrias.

Roc, amb epicentre entre els carrers Càce-
res i Còrdova.
Més de 600 agents i més d’una trentena 
d’edificis registrats són les xifres que van 
caracteritzar aquest enorme desplegament 
per part de la policia que va començar sobre 
les 6 del matí. 
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Més de 200 alumnes assisteixen a la 
projecció de la pel·lícula Campeones
Amb motiu de la celebració del Dia inter-
nacional de les persones amb discapacitat 
el Servei d’Educació de l’Ajuntament de 
Badalona, amb la col·laboració d’Aspanin, 
va programar, el passat dimecres, al Tea-
tre Principal, la projecció de la pel·lícula 
“Campeones”, i un col·loqui posterior amb 
l’assistència de 210 alumnes de secundària 
dels centres Betúlia, Can Barriga, Rafael Al-
berti i Sant Jordi. Aquesta pel·lícula també 
clou el cicle “Cinema i Drets Humans”.
 
“Campeones”, dirigida per Javier Fesser, és 
una pel·lícula de l’any 2018 que està am-
bientada en la història de Marco, un entre-
nador de bàsquet, que ha de fer-se càrrec 
d’un equip de bàsquet integrat per persones 
amb discapacitat. La trama i les històries de 
l’exitosa pel·lícula, tant pel que fa a la taqui-
lla com dels premis aconseguits, servirà de 
base per al col·loqui posterior dels alumnes 
de secundària conduït per membres d’As-
panin (una entitat sense ànim de lucre pro 
persones amb discapacitat intel·lectual i les 
seves famílies).
 
El Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat, instaurat per al 3 de desem-

bre per les Nacions Unides, té com a ob-
jectius sensibilitzar l’opinió pública sobre 
els temes relacionats amb la discapacitat i 
promoure la presa de consciència pel que 

fa als beneficis que generaria la integració 
de les persones amb discapacitat en tots els 
aspectes de la vida política, social, econò-
mica i cultural.

La nit del dijous passat, 28 de noviembre, 
ben entrada la matinada, dos homes van 
entrar a robar a l’òptica del carrer del Mar 
i van fugir del lloc.
Tot i això, moments després, i gràcies a la 
informació facilitada per un testimoni, la 
Guàrdia Urbana va poder interceptar els lla-
dres al carrer Santa Anna, on es va procedir 
a la seva detenció.
Els agents van recuperar el material sostret 
i la motocicleta que utilitzaven i que també 
havia estat robada. Es van recuperat fins a 3 
expositors amb unes 90 ulleres aproxima-
dament i un mall emprat per trencar l’apara-
dor de l’establiment.

Detinguts dos 
lladres de 
l’òptica del 
Carrer del Mar

El mar engoleix part de la platja de Badalona i descalça la base d’un parell 
de dutxes. Aquesta fa temps que perd sorra, però durant els darrers dies, el 
procés s’ha accelerat. En aquest mateix punt s’ha format un gran forat i un 
desnivell entre la sorra i l’aigua. Foto: Núria Fañanas

FOTONOTÍCIA
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50è aniversari de l’escola 
d’educació especial a Badalona
L’Institut Municipal de Serveis Perso-
nals de Badalona (IMSP) va organitzat el 
passat dimecres 4 de desembre, un acte 
commemoratiu de l’inici del 50è aniver-
sari de les escoles d’educació especial 
a Badalona. La jornada sobre l’”Educa-
ció especial i la inclusió a la ciutat” va 
tenir lloc al Museu de Badalona a par-
tir de les 17 hores. Sota el lema “Som 
presents i obrim oportunitats“, l’acte va 
comptar amb conferències i taules ro-
dones i va finalitzar al conjunt museïtzat 
Termes-Decumanus, on es va fer un brin-
dis pel 50è aniversari compartit amb les 
entitats badalonines que treballen en la 
protecció dels drets de les persones amb 
discapacitat intel·lectual.

Escoles d’educació especial
A Badalona l’escola Llevant atén 78 
alumnes i l’escola Can Barriga a 68 en 
les diferents etapes: infantil de 3 a 6 anys 
i etapa bàsica de 7 a 21 anys.
L’escola Maregassa compta amb 75 
alumnes i imparteix educació postobli-
gàtoria.
L’Institut Municipal de Serveis Personals 

de Badalona (IMSP) compta amb uns 300 
professionals que atenen a l’any prop 
de 9.000 persones, a través de 18 dis-
positius entre equipaments, programes 
i serveis. L’IMSP presta serveis educa-

tius a l’alumnat que presenta necessitats 
educatives especials; gestiona serveis 
residencials i centres de dia, adreçats a 
persones grans, persones amb discapa-
citats físiques i psíquiques i persones 

amb problemes de salut mental; ofereix 
serveis d’atenció precoç a la infància amb 
trastorns de desenvolupament, així com 
atenció a la infància i adolescència en si-
tuació de risc greu o de desemparament.

Núm. 681
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5a recollida solidària 
de joguines

Anís del Mono 
celebra 150 anys

Arriba la 5a edició de la recollida solidària 
nadalenca: cap nen sense joguines. La 
campanya, organitzada per Tú no eres de 
Badalona si no... amb col·laboració amb 
l’Associació de la Fira de Nadal de Bada-
lona, 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 desti-
naran a l’AAVV de Badalona que ho vulguin 
per, posteriorment, realitzar el seu reparti-
ment en el sector infantil necessitat de la 

La famosa fàbrica de l’anisat ja és tot un 
símbol de la ciutat de Badalona i, l’any que 
ve, complirà 150 anys. Per aquest motiu, ja 
s’està preparant per acollir una exposició en 
la que col·laborarà el Museu de Badalona. 
Aquesta exposició serà una de les primeres 
celebracions d’aquests 150 anys i arribarà 
el 12 de desembre. La mostra posarà en re-
lleu la imatge de la marca, la primera que va 
envasar l’anís en una ampolla adiamantada, 
que seria imitada per molts altres fabri-
cants. L’exposició coincidirà amb la tempo-
rada de Nadal i s’allargarà fins el 2 de febrer.ciutat. 

A més, es demana col·laboració per tal 
d’aconseguir quantes més caixes millor, 
per guardar les joguines, i pel muntatge 
de la carpa i més preparatius que calguin 
al llarg dels dies. També es deixa la porta 
oberta per a qualsevol associació, col·le-
gi, 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’ob-
jectiu d’enguany és superar la xifra.

Tal i com va avançar el TOT Badalona fa un 
mesos, el programa d’actes de celebració 
serà més ampli. Per exemple, un dels es-
deveniments on Anís del Mono vol incidir 
és en la celebració de les properes Festes 
de Maig amb la col·laboració d’un gran acte 
de ciutat. 
En aquests moments, l’empresa es trova 
afrontat la campanya de Nadal, que ja ha 
començat, i també la de l’any que ve. Com 
cada any, Anís del Mono traurà al mercat 
una ampolla original i limitada durant les 
festes nadalenques.

21ª mostra de Pessebres 
de Badalona
Des del diumenge, 1 de desembre, ja és 
possible visitar a la Sala El Refugi de la 
plaça de la Vila de Badalona la mostra 
anual de Pessebres, organitzada, com no 
podia ser d’altra manera, pels Amics del 
Pessebre.
Homes i dones que porten la tradició a la 
sang, ja que les generacions anteriors de 
les seves famílies també es dedicaven a la 
reproducció de pessebres. A més, enguany, 
l’exposició no només mostra els escenaris 
religiosos del Nadal, sinó que també és 
possible veure paisatges catalans i repro-
duccions a petita escala de racons de Cata-
lunya amb una història al darrere. 

Fa més de 20 anys que els Amics del Pes-
sebre treballen durant mesos per construir 
aquests petits escenaris. De fet, aquests ja 
es troben preparant els de l’any que ve. 
Tot i això, la inauguració oficial de la Sala 
serà el divendres 13 de desembre, però qui 
vulgui ja pot visitar la mostra des del pas-
sat diumenge.
Com a avançament, a més, podem dir que 
aquest Diari té preparada per a l’edició es-
pecial de Nadal del dia 20 de desembre una 
entrevista a Amics del Pessebre on ens na-
rren la seva història, els orígens d’aquesta 
tradició i ens expliquen, a més, com es viu 
el procés d’elaboració des de dins.

Del 05/12 al 12/11/2019
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Segons les dades de l’últim recompte rea-
litzat al 2018, es van comptabilitzar 57 
homes i dones que dormien al carrer i 172 
persones allotjades en centres d’acollida re-
sidencial, en barraques, en pensions o amb 
problemàtiques d’infrahabitatge.
Davant d’aquesta situació, i amb motiu del 
Dia Mundial de les Persones Sense Llar, la 
Taula va compartir, el passat dijous, amb 
la ciutadania la lectura d’un decàleg de 
reflexions que va posar èmfasi en el dret 
a l’habitatge; la complexitat de la realitat 
de les persones sense llar i les causes es-
tructurals que la provoquen: pobresa, atur, 
manca d’habitatge, desigualtats socials; la 
importància de no culpabilitzar la persona 
i evitar idees preconcebudes i/o expres-
sions que la deshumanitzin; la importància 
d’abordar la realitat de l’infrahabitatge tam-
bé com a sensellarisme; la necessitat d’un 
parc públic d’habitatge més ampli i d’un 
recurs de primera atenció a la ciutat; així 
com la urgència de treballar tots plegats, 
ciutadania, partits polítics i entitats socials, 
per l’eradicació d’aquesta situació.

Una realitat a la ciutat
La Mª Angeles i el Jose Antonio, que són 

El sensellarisme, 
un repte de totes i tots

atesos al centre d’acollida diürn Folre, 
van col·laborar també en l’acte amb els 
seus testimonis, donant veu a altres per-
sones que com elles, no tenen un sos-

tre on dormir o viure. Aquí, expliquen, 
troben l’acompanyament i el somriure 
de les persones voluntàries i tècniques 
d’aquest recurs d’atenció per a persones 

sense sostre, i força per seguir endavant 
en una situació vital molt difícil.
L’acte va constar també d’una segona 
part, a l’edifici del Viver, on les diferents 
entitats que conformen la Taula van fer 
un breu repàs als recursos existents a la 
ciutat per atendre aquest col·lectiu, i els 
reptes als quals ha de fer front la ciutat 
per aconseguir que ningú dormi al carrer: 
augmentar el parc social d’habitatge, in-
frahabitatge, atenció a emergències (com 
l’operació hivern), així com continuar 
sensibilitzant sobre el sensellarisme.
 
Sobre la Taula
Amb la commemoració d’aquest Dia 
Mundial de Persones Sense Llar, des de 
la Taula Sense Llar de Badalona es vol 
donar continuïtat a activitats de sensibi-
lització com la trobada que es va fer l’any 
passat al Centre Cívic La Salut coincidint 
amb aquesta diada.
De cara al 2020, la Taula prepara un 
nou recompte a Badalona per analitzar 
l’evolució del sensellarisme a la ciutat, 
gràcies al suport de persones voluntàries 
que per tercer any es sumaran a aquesta 
acció.
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Localitzada part de la Via 
Augusta romana
La construcció d’un edifici d’habitatges 
al solar situat entre els carrers de Coll i 
Pujol, Sant Ramon i la plaça de l’Alcalde 
Xifré, ha posat al descobert un aquest de 
la Via Augusta que connectava les prin-
cipals ciutats romanes, des de Cadis fins 
a Narbona, on enllaçava amb altres vies 
que conduïen al centre de l’Imperi. La re-
forma més important, i que li va donar el 
nom pel qual és coneguda, es va fer sota 
el mandat d’August als darrers anys del 
s. I aC, tot i que partia d’una via preexis-
tent coneguda com a Via Heraclea, i que 
havia estat una infraestructura clau per a 
la romanització de la península. El tram 
descobert, situat a 350 metres de la por-
ta occidental de la ciutat, consta d’uns 
40 metres de llarg i té una amplada de 
5,5 metres. Tot i que encara està en fase 
d’estudi, la cronologia dels paviments 
més antics d’aquest tram, ens situen a 
la primera meitat del segle I aC, moment 
en què es fundà la ciutat de Baetulo. A 
més de la via, s’han documentat diver-
sos edificis que marquen una ocupació 
d’aquest espai des del segle I aC fins al 
s. V-VI dC, i per tant formen un conjunt 
molt rellevant per conèixer el suburbium 

occidental de la ciutat de Baetulo, i el po-
blament del seu territori. Es tracta d’un 
edifici destinat a tallers metal·lúrgics 
d’època tardo republicana, un recinte 
funerari del s. I dC, i finalment un edi-
fici monumental i un mausoleu funerari 
de finals del s. IV-V. La intervenció ar-
queològica que ha permès la troballa de 
la via i d’algunes construccions datades 
entre el segle I aC i el VI dC, ha estat as-
sumida per BeCorp, propietària del solar, 
i portada a terme per Global Geomàtica 
sota la direcció de l’arqueòleg Mikel So-
berón sota la supervisió del Museu de 
Badalona i el Servei d’Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya.
Aquestes restes permeten elaborar un 
discurs sobre l’ocupació humana del 
territori des del moment fundacional de 
Baetulo fins a l’antiguitat tardana, quan 
la ciutat vivia un moment de decadència. 
Aquest fet -700 anys d’història ininte-
rrompuda- i la singularitat d’algunes tro-
balles justifiquen que una part del solar 
(180 m2) s’incorpori, en un futur proper, 
als espais arqueològics gestionats pel 
Museu de Badalona, gràcies a la cessió 
que en farà BeCorp.

Núm. 681
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Badalona ja ha encés el Nadal

Per segon any consecutiu, la festa “Hola 
Nadal!” ha servit per inaugurar el ca-
lendari nadalenc a la ciutat. La fira de 
joves creadors, tallers culturals i anima-
ció van començar des de ben d’hora del 
matí al Passeig Marítim. A la tarda, circ 

i concerts familiars van omplir de públic 
aquesta zona marítima de Badalona. A 
les 18h, s’encenia l’arbre de la plaça de 
la Vila. Enguany, s’ha repetit disseny i 
arbre de Nadal. L’acte va tenir una bona 
presència de públic. Mitja hora més tard 

s’encenien els llums dels carrers comer-
cials del Centre de Badalona, i també de 
la resta de la ciutat. Enguany trobarem 
carrers il·luminats als barris de la Salut, 
Progrés, sobretot carrer Guifré, Bufalà, 
La Morera, Llefià, Sant Crist i Artigues. A 

les 19h, i amb petit espectacle pirotècnic, 
el Pont del Petroli també va quedar il·lu-
minat de Nadal, per segon any consecu-
tiu. La festa va acabar amb els concerts 
de Soraya i Macaco, que van omplir de 
públic el Passeig Marítim.

Del 05/12 al 12/11/2019
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LA PRÈVIA 12a Jornada Lliga ACB.  Fernando Buesa Arena, diumenge 8 de desembre a les 17h

Un rival en hores baixes però sempre perillós

K. PREPELIC

NIKOS ZISIS

LÓPEZ-AROSTEGUI

ALEN OMIC LUKE HARANGODY

JOVENTUT BADALONA
Entrenador: Carles Duran

Els verd-i-negres buscaran el vuitè triomf seguit. / David Grau - CJB

Prova de foc per a la Penya, que aquest 
diumenge (17h) se les veurà amb el Kirol-
bet Baskonia al Buesa Arena. Els vitorians 
estan vivint una temporada complicada i 
transiten per una zona poc habitual pel seu 
pedigrí. Són desens, fora de les places de 
Copa, amb dues victòries menys que els 
verd-i-negres, i no acaben de despegar en 
un primer tram de curs marcat també per 

les greus lesions d’homes importants, com 
el base Jayson Granger i l’aler Pato Gari-
no. La setmana passada, contra l’Andorra, 
tampoc van poder comptar amb Luca Vildo-
za, lesionat a l’espatlla, i els de Perasovic, 
que comença a estar força qüestionat, van 
sortir escaldats (97-82). Tot i estar en ho-
res baixes, però, els vitorians, per plantilla 
i pressupost, són un dels grans de la lliga 

KIROLBET BASKONIA
Entrenador Velimir Perasovic

SHAVON SHIELDS

PIERRIA HENRY

MATT JANNING

T. SHENGELIA YOUSSOUPHA FALL

i un rival sempre perillós. A més, el Buesa 
Arena no és una plaça fàcil i la Penya ho 
sap prou bé, ja que no hi guanya des del 
2012. Això sí, les set victòries seguides fan 
que els verd-i-negres afrontin el matx amb 
la confiança pels núvols. 
L’aler pivot Tornike Shengelia segueix sent 
el pal de paller dels vitorians (17,5 punts i 
5,3 rebots per partit), juntament amb el base 

nord-americà de 1m96 Pierria Henry (14,2 
punts i 4,7 assistències), que el curs pas-
sat va ser l’MVP de l’Eurocup amb l’UNICS 
Kazan.  Els exteriors Shavon Shields i Matt 
Janning i el pivot Ilimane Diop continuen a 
l’equip, mentre que les altres novetats són 
l’escorta Nik Stauskas, l’aler-pivot Achille 
Polonara i els pivots Micheal Eric i Yous-
soupha Fall (2m21).   

Rouselle (10), Rafa Martínez (5), Balvin (6), Bou-
teille (23), Kulboka (8) -cinc inicial-, Brown (6), 
Rodríguez (3), Schreiner (3), Rigo (3), Cruz (2), Su-
lejmanovic (7)  i Lammers (10). 

El Bilbao va plantar cara i va fer suar de valent 
la Penya, però al final també va acabar clau-
dicant davant l’empenta dels verd-i-negres, 
que segueixen imparables a la lliga ACB. Els 
de Carles Duran acumulen set victòries con-
secutives i poden començar a somiar amb la 
Copa (97-86). Klemen Prepelic (19 punts) i 
un gran Xabi López-Arostegui (18  i 25 de 
valoració, el seu sostre a l’ACB) van liderar 
el triomf del Joventut, que després d’un tre-
pidant intercanvi de cops va poder doblegar 
la resistència dels bascos en l’esprint final.
A cinc minuts de la conclusió el desenllaç 
era del tot incert (73-74), però aleshores els 
verd-i-negres van oferir la seva millor versió 

97

JOVENTUT 

López-Arostegui (18), Morgan (7), Prepelic (19), Zisis 

(8), Omic (12) -cinc inicial-, Buford (9), Kanter (2), 

Ventura (-), Zagars (-), Harangody (14) i Neno Dimi-

trijevic (8). 

86

RETABET BILBAO BASKET

Un combatiu Bilbao no posa 
gens fàcil la setena victòria

per tombar el combatiu equip d’Àlex Mum-
brú, que un cop més va ser rebut amb una 
sonora xiulada en el seu retorn a l’Olímpic, el 
primer com a entrenador.
El Bilbao, amb Axel Bouteille com a millor 
home (23 punts), va dominar la primera part 
i va tenir els verd-i-negres contra les cordes, 
quan es va situar 13 punts amunt (25-38). 
Els badalonins, però, van poder donar un 
cop de timó fonamental abans del descans,  
amb un parcial de 13-2 que els va ficar de 
nou dins del partit (38-40).
Amb dos triples seguits, de Harangody i Pre-
pelic, la Penya va arrencar el tercer quart amb 
un parcial de 9-0 (47-40). Tot i això, el Bilbao 

no va donar el seu braç a tòrcer (64-62). El 
matx semblava abocat a un final d’infart, però 
la Penya va saber serrar les dents, contra-

rrestar la intensitat i agressivitat dels bascos 
i trencar l’equilibri en uns cinc minuts finals 
de vertigen.

Propera jornada

 Montakit Fuenla - València Basket

 Iberostar Tenerife  -  UCAM Múrcia

 Kirolbet Baskonia -  Joventut

 RETAbet Bilbao -  Mba Andorra

  Unicaja  -  Herbalife GC

 Movistar Estu -  Casademont S.

 Monbus Obra  - Coosur R. Betis  

 BAXI Manresa  - Barça

 Real Madrid  - San Pablo Burgos

València - Monbus Obra                86-76

San Pablo Burgos - Unicaja 77-60

Mba Andorra - Kirolbet Baskonia 97-82

Joventut - RETAbet Bilbao  97-86

BAXI Manresa - UCAM Múrcia 93-92   

Coosur R. Betis - Movistar Estu 88-66

Herbalife GC - Montakit Fuenla          102-78

Casademont S. -  Real Madrid     84-67

Barça - Iberostar Tenerife  103-71

Resultats  darrera jornada
  Equip  G P

 1 Real Madrid 9 2

 2  Barça 9 2

 3 Casademont S. 8 3

 4  San Pablo Burgos 7 4

 5  Joventut 7 4

 6  Morabanc Andorra 6 5

 7  Herbalife GC 6 5

   8    Iberostar Tenerife 6 5

 9  València Basket 5 6

10  Kirolbet Baskonia 5 6

 11    RETAbet Bilbao 5 6

 12    Unicaja 5 6

 13    UCAM Múrcia 4 7

 14    Montakit Fuenla 4 7

 15    Monbus Obradoiro              4            7

 16    Coosur R. Betis         3            8

 17  BAXI Manresa           3          8

18  Movistar Estu 3 8

Classificació
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SUPERMANAGER

1- Campazzo, Henry,
    Dimitrijevic.
2- Xabi López, Urtasun,
    Shields, Prepelic.
3- Kravic, Dubjelvic, 
    Shermadini, Shengelia

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  Los ñordos existen kardar (Badalona)  206,80
2º  Gilead tejanovic12 (Barcelona)  206,40
3º  FRAZER virolas (Sant Fruitós de Bages)  195,80
......................................................................................................................
60º  DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  151,60

Lliga (general)
1º  La Familia Isakovic (Sant Boi de Llobregat)  1.952,80
2º  Troublemakers smarti (Badalona)  1.933,40
3º  Penyacrack4 manel14penya (Badalona)  1.921,40
......................................................................................................................
107º  DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  1.371,20

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

Atenció amb els joves que pugen del planter
L’aficionat del Joventut està focalitzant 
el bon moment de la Penya per sentir-se 
orgullós de l’equip, del pas endavant 
dels jugadors de la casa i del treball d’un 
entrenador com Carles Duran format al 
planter. Però el què molta gent no veu 
o no sap és que al bàsquet base s’està 
treballant a un nivell espectacular. La 

fornada que està pujant és de molt nivell 
i no estem parlant a llarg termini sinó a 
mig termini. I lo bo que tenen aquests 
jugadors és que tenen l’exemple i el veu-
en cada dia dels altres joves que han fet 
el salt al primer equip com Dimitrijevic, 
Ventura, López-Arostegui, Parra, Za-
gars... perquè ells voldran fer el mateix. 

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

L’Eurocup es reprendrà dimecres vinent, dia 
11 de desembre, amb la visita de l’UNICS 
Kazan a l’Olímpic (20.45h). Després de 
dues setmanes d’aturada, la Penya tornarà 
a la competició europea  enfrontant-se al 
segon classificat del seu grup, en un partit 
vital per poder assolir la classificació per al 
Top 16. El Nanterre i el Cedevita s’han reen-
ganxat a la lluita pels quatre primers llocs 
i això ha complicat el panorama per als 
verd-i-negres, que necessiten sumar. Els 
de Carles Duran s’han fet forts a l’Olímpic, 
on han aconseguit tots els triomfs d’aquesta 
primera fase, i buscaran repetir davant dels 
russos, que en el partit disputat a la seva 
pista es van imposar per 86-74. Aquell dia 
el base Errick McCollum (32 punts i 41 de 
valoració) va ser un autèntic malson per als 
verd-i-negres. 

Torna l’Eurocup, 
amb la visita
a l’Olímpic de 
l’UNICS Kazan

Tots els equips de l’entitat, a la pista central de l’Olímpic. / David Grau

La Penya va fer, com cada temporada, la 
presentació oficial del bàsquet base. Tots els 
equips de l’entitat van omplir la pista central 
de l’Olímpic durant el descans del partit amb 
el Bilbao, en una imatge que any rere any 
demostra la fortalesa del planter verd-i-ne-
gre.  Un planter que, a més, va ser protago-
nista també durant el partit, amb un jugador 
de la casa, Xabi López-Arostegui, signant la 
seva millor actuació a l’ACB. L’aler de Getxo 
va igualar el seu rècord anotador a la Lliga 

Xabi López-Arostegui, 
un MVP de la casa 

Endesa (18 punts) i va establir un nou sos-
tre en valoració (25), amb 4 recuperacions, 
3 rebots, 2 assistències i 5 faltes rebudes. 
A més, va estar molt encertat en els llança-
ments, amb 2/2 en tirs de dos, 2/4 en triples 
i 8/9 en tirs lliures, i també va destacar en 
l’estadística del més/menys: amb ell a pista 
el Joventut va acreditar un +21. 
Xifres d’MVP que li han atorgat la primera 
nominació com a millor jugador de la jor-
nada a l’ACB. Un guardó que premia l’ex-

cel·lent progressió que l’aler està experi-
mentant aquest curs, on s’ha convertit en un 
fix en el cinc titular de Carles Duran.  Jun-
tament amb Neno Dimitrijevic, López-Aros-
tegui ha fet un pas endavant i està sent una 
de les peces fonamentals de l’extraordinària 
ratxa de victòries que duu l’equip a la lliga. 
Físicament més fort i més consistent tant en 
atac com en defensa, aquesta temporada, la 
tercera al primer equip, ha de ser la de la 
seva consolidació. 

  Equip  G P

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

Eurocup - Grup C

L’aler fa el seu millor partit a l’ACB el dia de la presentació del bàsquet base

Del 05/12 al 12/11/2019
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LA PRÈVIA 16a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 8 de desembre. 17 hores

Contra el pitjor visitant de la lliga

FC BADALONA AT. LLEVANT

POSICIÓ 19è
7 Partits a casa G 1  E 2  P 4

Gols a casa Marcats 4 Rebuts 8
Entrenador Manolo González.

POSICIÓ 16è
7 Partits a fora G 0  E 2  P 5

Gols a fora Marcats 4  Rebuts 14
Entrenador Luis García Tevenet.

Foto: Eloy Molina.

Foto: Eloy Molina.

Diumenge el Badalona inicia una trilogia de 
partits que, abans de final d’any, l’enfrontarà 
a tres rivals directes en la cua de la classifi-
cació. Abans de visitar l’Hércules i de rebre 
l’Oriola, l’equip escapulat se les haurà amb 
l’Atlètic Llevant a l’Estadi. Serà a les cinc 
de la tarda, en un duel que es preveu tan 
difícil i equilibrat com els altres dos, però 
amb matisos. El filial granota ocupa el lloc 
setzè, el de la promoció de descens, en bona 
part perquè és el pitjor visitant del grup 3 de 

segona B: no ha guanyat cap partit fora de 
casa i només ha sumat dos punts dels quin-
ze que té. En les set vegades que ha jugat 
lluny de la ciutat esportiva de Buñol, l’equip 
que entrena Luis García Tevenet ha marcat 
solament quatre gols i n’ha rebut 14. A més, 
tot i que com a local els seus números són 
molt més bons, el seu darrer resultat és una 
derrota (0-2) davant l’Espanyol. L’estadística 
convida a pensar, doncs, en una bona tarda 
per a l’equip de Manolo González. S’haurà 

de veure.
Per altra banda, el club escapulat ha anunciat 
aquesta setmana que disputarà l’últim partit 
a casa de l’any, el pròxim 22 de desembre, 
a les 12 hores. Serà contra l’Oriola, que ara 
mateix és el cuer de la lliga, i la recaptació 
serà en favor de la campanya ‘Cap nen sense 
joguina’. Com en els darrers anys, l’entrada 
general, per a socis i no socis, serà de 5 eu-
ros. També es podrà entrar a l’Estadi donant 
una joguina, nova i no bèl·lica.

El filial del Llevant, que 
visita diumenge l’Estadi, 
no ha guanyat cap dels 
set partits que ha jugat 
fora de casa i només ha 
marcat quatre gols

00

VILA-REAL B  -  BADALONA

Vila-real B:  Fuoli; Migue, Pepe, Sufian, Goyo; 
Ramón, Fran; Martín, Baena, Villa; Espi.

Badalona: Álex Sánchez; Iván Malón, Robusté, 
Pelón, MoyaMorales; Toledo (Hugo Esteban, 
72’), Robusté, Pelón, Moyano, Valentín; Robert 
Simón, Adri Diaz, Marc Carbó, Kilian Duran (Abel 
Suárez, 57’); Chema Moreno (Cris Montes, 87’). 

Àrbitre: Kevin Moreno Muñoz. T.G: Robert Si-
món. T.V: Goyo, per doble groga, la segona en 
el 62.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Sabadell 29 19 11
 2. Castelló 28 21 10
 3. Andorra 27 19 11
 4. Lleida 26 18 10
 5. Barcelona B 25 22 16
 6. Espanyol B 24 23 16
 7. La Nucía 23 18 12
 8. Llagostera 23 19 16
 9. Olot 22 14 9
 10. Cornellà 21 21 20
 11. Vila-real B 20 15 17
 12. València Mestalla 19 18 16
13. Ejea 17 17 19
 14. Gimnàstic 17 20 23
 15. Ebro 16 14 17
 16. At. Llevant 15 14 23
 17. Hércules 13 15 20
 18. Prat 11 11 22
 19. Badalona 10 8 19
 20. Oriola 9 12 31

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

Propera JornadaResultats Jornada 15

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

El Badalona és l’equip menys 
golejador de tota la segona B

El CF Badalona viu, sens dubte, la pitjor tem-
porada des que juga a segona B. Queda clar 
que la planificació esportiva no va ser encer-
tada i que s’està pagant amb escreix. En la jor-
nada 15, l’equip escapulat ocupa la dinovena 
posició, amb només 10 punts, després de 
dues victòries -una a casa i l’altre com a visi-
tant-, quatre empats i nou derrotes. El nombre 
de partits perduts no convida, precisament a 
l’optimisme, ja que és similar, i en algun cas 
superior, al nombre de derrotes al final de 
temporada dels últims anys. Després de 38 
jornades, el curs passat es va tancar, en total, 
amb 10 partits perduts; l’anterior, amb 11; el 
curs 2016/17, amb 8; el 2015/16, amb 12, i el 

2014/15, amb 12 derrotes també.
Una altra dada esfereïdora és el goal-average. 
El Badalona ha rebut 19 gols i n’ha marcat 
solament 8. De fet, és l’equip que menys gols 
acumula dels vuitanta que competeixen a se-
gona B. A més, és també l’únic equip que en-
cara no ha arribat als 10 gols dels quatre grups 
de la categoria de bronze. No és estrany, ja que 
en 9 de les 15 jornades s’ha quedat sense veu-
re porta. D’aquests 8 gols, a més, solament 
dos els han marcat davanters (Chema Moreno 
i Pallarés). Els altres sis se’ls reparteixen dos 
laterals, Kilian (2) i Valentín (1), i dos mig-
campistes, Cris Montes (2) i Hugo Esteban 
(1). Certament, molt preocupant.

Núm. 681
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El primer equip del Seagull va tor-
nar a deixar bones sensacions por 
segona jornada seguida davant un 
rival de la part alta de la classificació, 
l’AEM. El conjunt badaloní va oferir 
una versió positiva del seu joc i va 
poder sumar els tres punts davant les 
lleidatanes. Malgrat generar accions 
de perill durant el primer temps i 
mantenir-se més lluny de la porteria 
a la represa, les badalonines només 
van poder transformar un gol, al se-
gon temps. 
Tot i el tancar el partit contra el AEM 
amb empat a un, el conjunt d’Ana 
Junyent va dominar els 90 minuts i 
va poder emportar-se els tres punts.
Durant el primer temps, les de Bada-
lona van sortir amb molta intensitat, 
i Alba Gordo va avisar primer en un 
servei de córner. L’ocasió local va 
esperonar les badalonines, mante-
nint la pressió per tal d’aconseguir el 
primer gol però, tot i el domini local, 
l’AEM va aguantar molt bé per evitar 

que el marcador es mogués. 
Pilar Garrote va disposar de la millor 
oportunitat del primer temps amb un 
fort xut des de l’interior de l’àrea al 
minut 41 que va aturar amb molta 
seguretat Noe.
Tot i el domini blau, l’ AEM va aturar 
les envestides locals i es va mantenir 
l’ empat sense gols fins al descans.
A la represa, Kuwa va inaugurar el 
marcador després de tancar una ac-
ció embolicada a l’interior de l’àrea 
però 10 minuts més tard, Vane Núñez 
igualava el marcador a favor de  l’ 
AEM en una pilota centrada al segon 
pal. Les ‘gavines’ van poder recupe-
rar l’avantatge però el marcador ja no 
es va alterar més. 
Aquest dissabte a les 12:30h, el 
Seagull viatjarà per primera vegada 
a la capital per enfrontar-se al filial 
del Madrid CFF, equip situat a la part 
mitjana baixa de la classificació amb 
13 punts, cinc menys que les bada-
lonines. Foto: M.E

L’ AEM marxa 
amb un punt de l’Estadi (1-1)
Kuwa va inaugurar el marcador a la represa

Del 05/12 al 12/11/2019
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Encara no podem demostrar que la Unifi-
cació Llefià sigui d’un altre planeta però sí 
podem confirmar que la increïble ratxa de 
resultats que acumula és única i inigua-
lable a Segona Catalana. Després de la 
victòria per la mínima contra el CD Mont-
cada (1-0), el conjunt de Jordi Souto s’ha 
convertit en l’únic conjunt de la segona di-
visió territorial catalana que encara no ha 
perdut: 10 victòries i 3 empats.

Diumenge anterior versus els montca-
dencs, els vermells van haver de pencar 
de valent per resoldre un matx que s’en-
nuegava des de la primera part. Es creaven 
ocasions, però no finalitzaven al fons de 
la xarxa. Però al minut 75, Álex Saumell 
va culminar a l’àrea petita una jugada ben 
trenada des de la banda dreta entre Carlos 
Naya i Monty. 1-0 i vuitena victòria segui-
da per ser més líder de 2cat2, després de 
l’empat del Sant Pol a Santa Perpètua (1-
1). 
Aquest cap de setmana no hi haurà com-
petició i el pròxim partit serà justament a 

Sant Pol de Mar (diumenge 15, 12h).
A Tercera Catalana, la notícia de la jornada 
la va protagonitzar el Lloreda. Els de Ben-
ja Portillo van patir una nova ensopega-
da- sumen 2 punts dels darrers 9 – i es 
tradueix en la pèrdua de la primera posi-
ció. El Vilassar de Mar B és el nou líder 
del grup 4 després de l’empat lloredatenc 
contra el Vilassar de Dalt (4-4). Per la seva 
part, el Young Talent de Ricardo Parra no 
va finalitzar el seu matx davant el Premià 
de Dalt. Els maresmencs no van poder 
completar la convocatòria mínima de ju-
gadors i els tres punts es van quedar a 
casa. El Pere Gol va caure al camp de l’At. 
Masnou (2-1).

Mateix desenllaç negatiu van tenir els fi-
lials de Pere Gol i Young Talent a Quarta. 
Derrota verd-i-blanca al camp de l’Albi-
rrojita (1-0) i al del Peregrinos (3-2), res-
pectivament. Finalment, el Pomar manté 
el pols al Bon Pastor a dalt de tot (0-1 a 
Can Zam I versus Arrabal). 22 punts de 24 
possibles.Foto: M.E

Saumell resol al tram final; 
el Lloreda cedeix la primera posició
El Pomar manté la primera posició de la lliga
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Foto: Joventut

El Joventut Femení manté el lideratge del grup 1 de Primera

Els ‘dimonis’ fan un nou pas 
a Sants cap a la salvació

Encara resta moltíssima temporada a re-
córrer a lliga EBA i fins a 13 jornades per 
disputar. Però quatre victòries de marge 
i unes sensacions que van ‘in crescen-
do’ al Fruits Secs Corbera AE Dimonis 
Badalonès fan preveure que la salvació 
és un objectiu força a l’abast. Si més no, 
després de sumar el sisé triomf del curs 
a l’Escola Industrial davant el JAC Sants 
(59-65).

El conjunt de Xavi Riera va superar 40 
minuts força regulars, amb una positiva 
actuació de Marc Cuesta amb 15 punts i 
bon percentatge en tirs de camp. Afegint 
els 9 rebots de Pedro Cuesta en la pintura.
Per la seva part, el Maristes Ademar va 
veure com el temps extra contra el SESE 
li va donar l’esquena i va caure a La Plana 
(72-75) en un matx amb més encert bar-

celoní des de la línia de 6,75 (6 a 10). Ós-
car Martínez va ser el màxim anotador del 
matx amb 19 punts. Malgrat la derrota, els 
de Lluís García es mantenen en posicions 
de permanència. Aquest cap de setmana 
hi haurà jornada de descans.

A Copa Catalunya, el duel de la jornada 
també es va viure a La Plana, amb el derbi 
entre Círcol Cotonifici i Coalci Sant Jo-
sep.
Malgrat la gran festa que va organitzar el 
‘Coto’ per presentar els seus equips, el 
triomf va marxar cap al centre parroquial 
(66-81). Un parcial inicial de 0-10 va cas-
tigar i molt al conjunt d’Óscar Gallifa, que 
no van poder entrar al partit en cap mo-
ment i es va viure un derbi molt desigua-
lat. Marc Millera va ser el màxim anotador 
parroquial amb 12 punts i Dani Pines per 

part del Coto amb 11.
Amb aquesta victòria, el Sant Josep és 
desè i el Círcol avant penúltim.

Mateixa cara de la moneda van viure 
Minguella i Cultural a Primera. Ambdós 
conjunts a casa i contra dos aspirants a 
lluitar fins al final a les posicions cap-
davanteres. El conjunt de Juli Jiménez 
va arrossegar un parcial de 0-8 al segon 
quart (12-26) davant el Sant Adrià B que 
no va poder contrarrestar i veu com els 
adrianencs els superen a la classificació. 
Per la seva part, la Cultu de Jaume Ga-
baldà va pencar de valent davant un Grup 
Barna que aspira a recuperar la categoria 
de Copa Catalunya (69-79). Héctor Rodrí-
guez va ser el màxim anotador badaloní 
amb 21 punts.
A Segona i Tercera Catalana destaquen 

el triomf de Círcol B - més líder de 2cat2 
amb 10 victòries en 10 jornades -, Llefià, 
Bufalà i Badalonès B.

El Joventut Femení sua de valent da-
vant el SESE
Finalment, a Primera femenina, el Joven-
tut Femení no va tenir, ni molt menys, 
un duel assequible a la pista del SESE. 
L’equip verd-i-negre va haver de defensar 
amb dents i ungles la primera posició de 
la taula contra un rival molt incòmode. 
Fins al darrer minut, la diferència era de 
tan sols un punt i el matx es va decidir 
amb un parcial final i clau de 0-6 i Ainoa 
Madueño al capdavant (50-56). El Sant 
Andreu Natzaret no va tenir opcions a 
la pista del Joventut Les Corts (79-47), 
equip de Lliga Femenina 2 i Copa Cata-
lunya fins no gaire temps enrere. Foto: Badalonès

Del 05/12 al 12/11/2019
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El pròxim cap de setmana del 14 i 25 de 
desembre, el CE Mas Ram viurà l’Open 
Ciutat de Badalona de pàdel, un dels es-
ports més de moda en l’actualitat.
Al marge de la competició, aquest tor-
neig viurà un ambient molt festiu, amb 
sortejos de diferents regals, i fins i tot 
un viatge. El president del club, Josep 
Valls, ens ha assegurat l’èxit de parti-
cipació, “Tindrem entre 100 i 120 pa-
relles. Estem tenint una demanda força 
important, i fins i tot no descartem haver 
de començar el divendres dia 13”.
En aquest open poden participar parelles 
masculines, femenines, mixtes. Valls 
ens explica, “tots els inscrits disputaran 
un mínim de 3 partits. Dissabte es faran 
les prèvies, i a partir de diumenge a mig 
matí començaran les fases finals”.

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 podran 
participar a la Sant Silvestre Kids, amb 
distàncies apropiades per les seves edats. 
Per a més diversió als corredors tambè 
podran córrer disfressats, per poder par-
ticipar 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 obsequis, 
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 circuit ràpid per poder acabar 
l’any amb la millor marca L’organització 
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 Federació. També es comptarà amb 
llebres a diferents ritmes en els 10 K i 5 K.
Les inscipcions ja estan obertes i pots 
apuntar-te per internet a http://www.
santsilvestre.com També pots fer les 
inscripcions presencialment a Badalona 
a INTERSPORT MARESMA Avda. Martí 
Pujol 145

El millor pàdel 
arriba al CE 
Mas Ram amb 
l’Open Ciutat de 
Badalona

Badalona viurà 
la Sant Silvestre 
més familiar

El CK Badalona suma una nova victòria 
contra el Vacarisses

El Club Korfbal Badalona va sumar una nova victòria 
contra el Vacarisses per 21 a 9, en partit disputat en el 
Poliesportiu de Llefià, corresponent a la quarta jornada de 
la lliga catalana de 1a divisió.
El CKB va portar durant tot el partit la iniciativa, arribant al 
descans amb un parcial d’11-3 i jugant amb bastant bon 
encert i un joc fluid durant els 25 minuts. A la segona part 
van sortir amb les mateixes ganes de seguir superant-se 
i van fer un total de 10 punts davant dels 6 del CKV, su-
perant així totes les expectatives i repartint l’anotació entre 
gairebé tots els jugadors/es de l’equip.

Derrota dels juniors
L’equip júnior del CKBadalona va caure derrotat contra el 
Platja d’Aro PKC per 7 a 25. Els nois i les noies del CKB 
van donar la cara i ho van intentar durant els 50 minuts 
de partit, però l’equip platjarenc va ser superior des del 
minut.
El parcial de la primera part va ser d’1-10, però això no va 
canviar l’actitud dels badalonins, els quals van fer 5 punts 
més durant la segona part, i encara que es van lesionar 
dos jugadors, aquests no van abaixar el cap i van compe-
tir fins al darrer minut, derivant un parcial de 6-15.

El passat dissabte es va disputar a Barberá 
del Vallés el primer dels dos quadrangulars 
que decidien als finalistes de la Copa Ca-
talana de Futbol Flag Sots-13. Dracs Plata, 
liders de la fase prèvia i únic equip invicte 
en la competició aleví va complir amb els 
pronòstics i va aconseguir el bitllet per a la 
gran final, després de vèncer en les semi-
finals del torneig de Can Llobet als locals 
Rookies per un clar 48-6 i als Lynx de la 
American School de Barcelona per 13-0.
En el segon quadrangular, que es va dispu-
tar diumenge a Bigues i Riells, l’altre conjunt 
aleví del nostre club, Dracs Negre, buscava 
també estar present en la gran final enfront 
dels seus “germans” del Dracs Plata, però 
no van poder completar el ple, en caure en 
lessemifinals davant Bigues Scorpions (0-
19). Malgrat la decepció inicial, els badalo-
nins es van reposar per a aconseguir vèncer 
la final de consolació a Reds Vermell per 
32-6. Terrassa Reds Blanc, campió del tor-
neig de Bigues, serà el rival de Dracs Plata 
en la final de la CCFF Sub-13 el pròxim 14 
de desembre a Argentona (9:30h).
D’altra banda, el mateix diumenge però a 
Reus, l’equip Júnior Varsity va disputar el 
triangular de wild card de classificació per a 
la Copa Catalana de Futbol Americà Cadet, 
enfrontant-se a Pagesos i Reus per un lloc 
en la Final Four, on esperaven ja Pioners 

Els Dracs Plata es classifiquen per a la 
final de la Copa Catalana Sots-13

i Bocs. El triangular de Reus va començar 
molt bé per als interessos de l’equip de la 
Dracs Academy, en vèncer en el seu primer 
partit als barcelonins Pagesos per 30 a 18. 
Després d’aquest triomf i el dels locals Im-
perials davant Pagesos, tot va quedar per 
decidir en el partit que van disputar els 
badalonins contra els del Baix Camp. Els 

Del 22/11 al 28/11/2019

Dracs van començar bé el partit, posant-se fins 
i tot per davant en el marcador en els primers 
minuts, però la reacció local en la segona part, 
provocaria que fos Imperials els que aconse-
guissin el bitllet a la fase final, després d’impo-
sar-se per 34-18 Els de Reus disputaran la Fi-
nal Four de la CCFA Cadet al costat de Pioners, 
Bocs i Ducs el 14 de desembre.
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Amb tants planetes transitant per la Casa X, pots estar 
posant molta energia en millorar la teva situació laboral 
i sobretot en l’enfocament que li vols donar de cara al 
futur.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Aquesta és una etapa que potser pares poc per casa o bé 
estàs molt atrafegat a la llar. Assumptes laborals, socials 
i de parella, absorbeixen bona part del teu temps.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Pots estar involucrat en obres a casa o bé fent gestions 
per una hipoteca. En qüestions laborals pots patir dub-
tes i no tenir clar si quedar-te amb un lloc de feina o 
no.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Júpiter transita per Capricorn i pots sentir que t’endinses 
en una etapa més lluminosa. Augmenta la fe en tu ma-
teix i t’inclines a involucrar-te en un projecte ambiciós.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Passes per un període fecund, que et pots sentir animat 
a dur endavant projectes que tenies aparcats. Amb la pa-
rella sembla que hi ha una conversa profunda pendent.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol per Casa V et dóna un extra d’energia que pot-
ser has decidit cremar fent esport. L’aspecte tens amb 
Neptú, adverteix que siguis curós amb un assumpte de 
diners.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Algunes persones poden viure tensió amb la parella, fruit 
de diferents maneres d’abordar els problemes. Si com-
pres per la xarxa, assegura’t que ho fas en un lloc segur.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Comences un any de renovació de creences i filosofia 
de vida, amb Júpiter a Capricorn. Augment de la sen-
sibilitat. Pots estar pensant a anar a viure a un indret 
llunyà.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Finalitza un període de certa contenció verbal i vas tor-
nant a estar més comunicatiu. Si no tens parella, pots 
fer connexió amb algú d’un altre origen i de més edat 
que tu.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Mercuri va finalitzant el trànsit per Escorpí i tornes a 
mostrar-te més comunicatiu. Compte amb els malen-
tesos en l’àmbit familiar i de la parella. Deixa les coses 
clares.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
La quadratura Sol amb Neptú et pot tenir una mica des-
pistat, però també pot ser un trànsit que afavoreixi la 
creativitat i la connexió amb la teva part més espiritual.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Pots mostrar-te una mica més rebel amb l’autoritat. Tens 
a flor de pell una vena romàntica que no està disposada 
a complir amb algunes exigències materials del sistema.
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