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Badalona subvencionarà als
autònoms l’impost de vehicles
CULTURA
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La banda de
L.A. Thirty
Seconds To
Mars actua
demà al
Palau Olímpic

Rectificar
contra la gana

El Consistori vol augmentar el pla
de beques menjador fins a 1,4M€
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La música municipal s’ofega

Els treballadors del Patronat de la Música només han cobrat la meitat del mes de setembre i tornen a
iniciar un curs envoltats d’incertesa; l’Ajuntament diu desconèixer quan i quant cobrarà de la Generalitat
L’inici de curs 2012-2013 al Conservatori
El govern local
i l’Escola de Música de Badalona va estar
envoltat d’incertesa. Els diners amb què la
afirma que ha
Generalitat havia de sufragar el servei no
arribaven i l’Ajuntament no disposava de
de percebre la
liquiditat per substituir-ho amb recursos
de la seva butxaca. Els salaris del centenar
subvenció del curs
de treballadors no estaven garantits, i fins
passat i 75.000
i tot la continuïtat dels centres es va posar
en entredit. Finalment tot va tornar a rotllar
euros de l’anterior
i l’any es va desenvolupar amb normalitat.
12 mesos després, però, la situació torna a
ser similar. Docents i administratius només
han percebut la meitat del sou de setembre,
no tenen clar quan cobraran el d’octubre i
tenen la sensació de no haver avançat res;
la confusió professional de les primeres
setmanes de curs continua sent la mateixa i
el comitè d’empresa ho considera inadmissible. Des del govern municipal expliquen
que no s’havia tingut cap notícia de la Generalitat fins que, fa uns dies, va demanar
les dades de matriculació i la informació del
nou curs del Patronat de la Música. Amb
tot, l’executiu autonòmic encara deu 75.000

El Consistori
assegura que
està reunint
una aportació
extraordinària per
poder pagar sous
els propers dies

Un problema derivat de l’estructura de pagaments

euros destinats a la subvenció de l’Escola
de Música de fa dos anys, no ha concretat
quina serà l’aportació per al Patronat relativa al curs passat i, òbviament, tampoc la
del que comença. El darrer problema va
esclatar fa unes setmanes, quan l’injecció
municipal de 2013 per als dos centres, de
més d’un milió d’euros, es va esgotar. Ara,
diu el regidor d’Educació, Juan Fernández,
l’Ajuntament busca la manera d’esgarrapar
quantitats d’aquí i d’allà per reunir els diners
suficients i fer front a les nòmines de tota

la plantilla aquest dies; durant les properes
setmanes es convocarà un ple extraordinari
per fer una modificació de pressupost que
garanteixi l’estabilitat del Patronat. A més,
el contacte amb la Generalitat és permanent
amb l’esperança de posar ordre a tot plegat
el més aviat possible. En aquest sentit, relaten els representants sindicals, la situació
no és tan dramàtica. L’any passat, diuen,
l’actitud inicial del Consistori era molt més
rígida i es va parlar de tancar el conservatori; ara es mostren disposats a solucionar el

Aquesta situació d’impagaments, que
no només es dóna a la localitat de Badalona, ve provocada per un problema
de base. Els diners que la Generalitat
aporta als ajuntaments per a les escoles
de música municipals arriba en forma
de subvencions que es van renovant
amb convenis anuals. El problema és
que les subvencions és l’últim esgraó
en l’escala de pagaments del govern
autonòmic, i això fa que s’endarrereixin
més que la liquidació dels sous dels
professors de l’escola pública, per
exemple. Els centres d’ensenyaments
musicals, l’Ajuntament i el propi líder
de CiU a Badalona, Ferran Falcó, han
manifestat en diverses ocasions que
això s’hauria de replantejar i els treballadors de conservatoris i escoles de
música haurien d’estar vinculats a En-

senyament, el que facilitaria el pagament
de tots els sous. Es tracta d’una reforma

reivindicada per aquest sector i que la
Generalitat té pendent dur a terme.

problema. No obstant, comencen a dubtar
de la paraula dels regidors ‘populars’, que al
setembre els hi van confirmar que tot arribaria a bon port però els diners no apareixen
i molts treballadors comencen a veure’s en

conjuntures econòmiques difícils. Des del
govern argumenten que s’està trigant més
del que s’esperava perquè resulta complicat
reunir una aportació extraordinària d’un milió i afirmen que, si tot va bé, els salaris es

podran pagar durant els propers dies. Així ho
ha comunicat el propi alcalde Garcia Albiol
al comitè d’empresa, que donarà un nou vot
de confiança a l’executiu local abans de decidir si emprendre actes reivindicatius.
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Badalona subvencionarà als El Consistori rectifica
autònoms l’impost de vehicles i augmenta el pla de

Va ser una de les condicions de CiU pels pressupostos de 2012
La Junta de Govern Local va aprovat la
passada setmana i de forma provisional
les bases que han de regular l’atorgament

Foto: Arxiu

de subvencions sobre l’impost de vehicles destinats a l’activitat empresarial o
comercial de treballadors autònoms, una
de les propostes que CiU va imposar
com a condició al govern municipal per
a l’aprovació dels pressupostos de l’any
2012. Amb la consecució total d’aquesta
iniciativa, per a la qual s’invertiran uns
100.000 euros, les persones treballadores autònomes podran sol·licitar una
subvenció del 50% de l’impost per a un
vehicle professional per a l’exercici de
2014. “Malgrat que per la complexitat
legal la mesura ha trigat més del compte a estar enllestida, ens satisfà que els
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autònoms de Badalona puguin rebre una
subvenció a partir de l’any vinent”, ha declarat el líder de CiU, Ferran Falcó. Falcó considera que “incentius econòmics
d’aquesta mena són els que poden atraure noves inversions a la ciutat i, d’altra
banda, caldrà acompanyar amb més propostes similars”. El líder nacionalista ha
deixat clar que “si bé aquesta és una bona
notícia, el fet que sigui la culminació d’un
compromís anterior no indica ni millors
ni pitjors perspectives d’acord amb el
govern municipal pel que fa a les ordenances fiscals i el pressupost municipal
de l’any vinent”.

beques fins a 1,4 M€

Els Mossos desarticulen una Renfe i Adif afronten
banda que atracava joieries una vaga de 24 h
Sumaven 13 assalts a diferents negocis per valor de 550.000 euros
Quatre detinguts
el cap de setmana

Foto: Arxiu
L’Ajuntament ha donat aquesta setmana un
pas més perquè els ajuts municipals al menjador escolar arribin a més famílies. Després
de l’anunci de fa uns dies sobre l’increment
de les beques, i les pressions de l’oposició
i el Consell Comarcal, el govern local i CiU
van portar una moció al Ple (aquesta edició va
tancar abans de la celebració del mateix) per
augmentar la inversió en beques de menjador
fins 1,4 milions d’euros, un total de 3.500
ajudes pel present curs. Tal i com va admetre
el propi Consell Comarcal la setmana passada, fonts municipals confirmen que hi ha
una nombre important de famílies que han
demanat una beca al Consell i que compleixen amb els requisits econòmics però que, tot
i això, no han obtingut l’ajut per aquest curs

-un 55%, prop d’unes 2.000 sol·licituds-.
Per aquest motiu, a la proposta s’insta a l’ens
supramunicipal a que doni cobertura a totes
aquelles sol·licituds d’ajuts individuals pel
curs 2013/2014. Al text s’insta el Consell
Comarcal a aplicar un esforç pressupostari.
La moció proposa que l’Ajuntament de Badalona manifesti, en conseqüència, la voluntat d’assumir la cobertura de la seva part de
participació econòmica per garantir els ajuts
municipals de menjador, que complementen
els del Consell Comarcal del Barcelonès.
Les beques dels menús escolars les atorguen, d’una banda, el Consell Comarcal del
Barcelonès -que cobreix 3,10 euros del cost
del menú- i, d’altra banda, l’Ajuntament -que
cobreix 2,25 euros -.

Els veïns del antic districte 8
recullen firmes per reaprofitar
el mercat provisional del Fondo

El Mercat del Trasto del passat diumenge
va tenir també la seva vessant reivindicativa. I és que algunes de les entitats de
l’antic districte 8, conformat pels barris de
Fondo-Sistrells, Lloreda, La Colina, La Pau
i Montigalà, van aprofitar l’ocasió per fer
escoltar la seva demanda de reconvertir el
mercat provisional del Fondo en un espai
per instal·lar equipaments que es troben a
faltar a la zona. Les associacions, que van
disposar de prop de 10 paradetes, van lluir
pancartes de protesta, van informar a la
gent per megafonia i van repartir octavetes,
a més de recollir més de 400 signatures
en favor de la seva causa. Des de fa uns
mesos, les entitats de la zona demanen que

l’Ajuntament executi un projecte veïnal,
elaborat per un equip d’arquitectes i valorat
en uns 740.000 euros, basat en adaptar
l’antic mercat provisional per donar cabuda
a una ludoteca, una aula d’estudi, un casal
de gent gran i un espai multifunció. Atès
que no han rebut, asseguren, cap resposta
per part del govern, van entrar al registre
municipal una petició oficial per reunir-se
amb l’alcalde i han començat a dur a terme
accions reivindicatives. També aquest dimarts, el col·lectiu va tenir la paraula al Ple
(celebrat després del tancament d’aquesta
edició) per instar el govern a explicar com
es troba actualment la situació. planificar
els propers moviments.

Foto: Mossos d’Esquadra
Els Mossos d’Esquadra van detenir el
passat 14 d’octubre quatre homes que
formaven part, presumptament, d’un
grup organitzat i especialitzat en cometre
robatoris amb violència i intimidació en
joieries i establiments de compra-venda
d’or a diferents localitats, entre elles Badalona, per valor de 550.000 euros. Als
detinguts, amb edats compreses entre
els 29 i els 35 anys, se’ls imputen els
delictes d’organització i grup criminal,
robatoris amb violència i intimidació, detenció il·legal, lesions, atemptat a agents

de l’autoritat i tinença d’armes i explosius.
Els lladres triaven l’establiment després
que l’haguessin visitat prèviament per
vendre alguna peça i d’haver-se guanyat
la confiança de l’empleat. Un dels membres accedia amb una tetera de plata de
dimensions considerables que obligava
a obrir la porta del búnquer de seguretat
per poder peritar-la. Llavors el lladre aprofitava per atracar l’establiment i endur-se
tants diners en efectiu, així com peces d’or
i plata i pedres precioses. Aquest grup tenia els rols molt ben definits. El seu líder,

Durant els darrers dies, els Mossos
han dut a terme dues intervencions a
Badalona que han conclòs amb quatre
detinguts per robatoris. Els tres primers individus, de 33, 34 i 36 anys,
dos d’ells amb antecedents, al carrer
Sant Joan Evangelista, per presumpta
expropiació indeguda de diverses capses d’aliments. El quart, de 22 anys,
presumptament per cometre una estrebada a la bossa de mà d’una dona, al
carrer Progrés.
un home de 35 anys i nacionalitat argentina que havia format part d’una banda a
la ciutat argentina de Córdoba, ja havia
estat detingut l’any 2008. La investigació
va culminar amb la detenció dels quatre
integrants del grup en el moment en que
es disposaven a cometre el seu darrer
atracament a la ciutat de Barcelona. Han
estat implicats en una tretzena d’assalts a
establiments als municipis de Barcelona,
Badalona, Santa Coloma de Gramanet,
Cerdanyola del Vallès, L’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Manresa i Madrid.

Renfe i Adif afronten una setmana
d’aturades parcials i vagues convocades
per la CGT i el Sindicat Ferroviari que van
arrencar dilluns i s’allarguen fins demà, dijous 31 d’octubre. La convocatòria ha provocat aturades parcials, dilluns, dimarts i
avui, de dues hores en cada un dels tres
torns de treball de les dues companyies
ferroviàries: de 7 a 9 del matí, de 3 a 5
de la tarda, i de les 11 de la nit a la 1 de
la matinada. La resta del dia, el servei ha
estat l’habitual. El ‘plat fort’ de la protesta
arriba dijous, vigília de Tots Sants, amb
una vaga de vint-i-quatre hores. També

hi ha previstes aturades al novembre i al
desembre. Amb aquestes mobilitzacions,
el Sindicat Ferroviari i la CGT, que no són
majoritaris a Renfe, pretenen manifestar
el rebuig a l’anunci de fragmentació de la
companyia en quatre societats anònimes.
Davant la convocatòria, el Ministeri de
Foment ha fixat serveis mínims que garanteixen la circulació, en el cas de Rodalies,
del 50% dels serveis programats, percentatge que s’eleva fins al 75% en hora
punta. Els darrers dies, els serveis mínims
s’han complert sense incidències, segons
les autoritats.
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El Cementiri de Sant Pere, o Cementiri Nou
obre aquest dia 1 de novembre de 8 a 19 hores. El Cementiri del Sant Crist, o Cementiri
Vell, obre demà de 8 a 18 hores i dijous, de 8 a
19 hores. L’Ajuntament de Badalona recomana
l’ús del transport públic per accedir-hi. Tusgsal
habilitarà diferents trajectes especials els dies
1, 2 i 3 de novembre: el Servei Especial 1 començarà a la plaça de Trafalgar i circularà per la
riera Canyadó, cobrint Casagemes i Canyadó;
el SE2 passarà per la Salut, Sistrells, Lloreda i
la Rbla. St. Joan i també cobrirà els barris de
Bufalà i Bonavista; la línia B3 mantindrà el recorregut habitual de dia festiu entre Llefià i el

És tracta d’una activitat obligatòria i, per
fer-ho, l’Esperança ha cercat una mestra
que s’ha format en Magisteri a Catalunya
però amb arrels xineses, fet que “permet
unir el millor de les dues cultures”, relata el director, Joan Masó. “Com que no hi
havia material didàctic per aquestes edats,
hem hagut de crear-lo o adaptar-lo a les
nostres necessitats”. El centre assegura
que les famílies ho veuen amb molt bons
ulls i destaquen que és l’única escola de
la ciutat que ho imparteix com a part del
programa educatiu obligatori.

Publicitat
Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

L’Escola Arrels-Esperança Horaris de cementiris
engega classes de xinès i busos especials amb
entre els més petits
motiu de Tots Sants

L’Escola Arrels-Esperança de Badalona ha iniciat aquest curs 2013-2014,
entre d’altres novetats pedagògiques,
l’aprenentatge de la llengua xinesa entre
els alumnes de P4 i P5 d’Educació Infantil.
Es tracta d’una experiència pilot a Badalona, que es planteja una hora a la setmana i
amb la finalitat que els nens i nenes puguin
adquirir a la llarga un vocabulari bàsic i
coneixement de la cultura i tradicions que
els pot facilitar establir relacions comercials en un món globalitzat com el que els
tocarà viure, explica la direcció del centre.
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Cementiri i tindrà reforç amb un tercer dispositius especials, que s’establirà entre la plaça
de Trafalgar / Sant Roc i el Cementiri, passant
per Artigues. Les línies B4 i B25 tindran una
petita modificació del recorregut al barri de
Pomar per evitar col·lapses, de forma que circularan pel carrer Joan d’Austria, Bac de Roda
i l’avinguda Primer de Maig, on recuperaran el
recorregut habitual. Per a més informació, pot
trucar a Tusgsal, al telèfon 901 51 11 51. Al
Cementiri de Sant Pere, durant aquests dies
s’habilitarà com a aparcament de vehicles una
zona propera a les sèries 50-57, amb una entrada independent per la carretera B-500.

Els botiguers del Progrés i el
Mercat Torner recullen 1.000
quilos d’aliments solidaris
L’Associació de Botiguers i Serveis del
Progrés i el Mercat Torner van organitzar la passada setmana una castanyada
solidària que va resultar tot un èxit. Els
comerciants, que intercanviaven aliments
per castanyes, van recollir més d’una
tona de menjar que va destinada al Banc
d’Aliments de Badalona.

Anís del
Mono fabrica
una ampolla
especial per
aquest Nadal

Anís del Mono posarà a la venda en els
propers dies una edició limitada d’ampolles
amb motiu d’aquest Nadal 2013. Botigues
de tot Espanya rebran unes 7.000 unitats
d’aquest producte especial del qual no se’n
fabricarà més un cop esgotades les existències. Es tracta del disseny original tintat de
vermell translúcid i amb més del doble de
la capacitat habitual (70 cl), ja que contindrà
1,5 litres del anís tradicional de la companyia. Aquesta és la segona edició especial que
Anís del Mono llença en tota la seva història.
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Tennis Club Badalona

Presentació Escola de Tennis curs 2013-14
El passat divendres 18 d’octubre es va celebrar la reunió anual de presentació dels curs 201314 als pares dels alumnes de l’Escola de Tennis. Membres de la Junta i el Director de l’Escola
de Tennis Manuel Rodríguez van informar als pares dels objectius, mètodes de treball, programes de competicions i activitats previstes pel present curs. El responsable de l’àrea esportiva
del Tennis Club Badalona, Sr. Rafael Alcaraz, reiterà la vocació de formació del Club i els
recursos (instalacions, mitjans humans i materials, etc.. ) que la Junta Directiva posa a dispo-

sició de l’Escola per garantitzar el correcte funcionament de les activitats docents.
El dissabte 19 es va portar a terme a la pista central, la presentació de tots els equips juvenils
del TCB de la que podeu veure al peu un ampli reportatge fotogràfic. Va ser una jornada festiva animada amb jocs en la que van poder participar tots els alumnes. Els hi desitgem molts
èxits en totes les competicions individuals i d’equips en les que participaran en la present
temporada.

Equips 2013-2014

EQUIP CADET MASCULI: Alejandro Ramudo, Guillem Davila, Izan Guillem,
Sergi Albaladejo, Guillermo Abad, Jordi Puig, Mario Torra, Alvar de la
Mano, Erik Ramajo, Daniel Montón, Alex Zamora, Guillem Blanco, Arnau
Navarro, Arnau Rodriguez, Albert Becerra, Pol Sanchez, Daniel Ortega

EQUIP INFANTIL MASCULI: José Piedra, Carlos Garcia-Arisco, David
Puig, Raul Abril, Joan Gallardo, Guillem Domene, Ivan Perez, Xavi
Marot, Pol Vega, Joan Garcia, Victor Lopez, Jofre Segarra, Arnau Gris

El Tennis Club Badalona
és una entitat amb prop
de 40 anys d’activitat. Tot
i la seva llarga trajectòria,
és poc coneguda per una
part important dels ciutadans de Badalona i és per
aquest motiu que volem aprofitar aquesta ocasió per
conèixe-la millor formulant unes preguntes al seu
president Sr. Jesús Pérez.
En poques paraules, faci’ns una presentació
del Club Tennis Badalona.
El Tennis Club Badalona es va fundar 1974 i des de
llavors la nostra entitat realitza una intensa activitat
esportiva i social.

Equips masculins

EQUIP JUNIOR MASCULI: Alejandro Clemente, Nestor Perez, Martí
Sanz, Nikola Hristozov, Marc Moreu, Alessandro Simioni, Carlos
Alférez, Nil Pascual

EQUIP ALEVI MASCULI: Pablo Montón, Unai Palomino, Pau Puiggali,
Mario Medrano, Jan Lanau, Enric Lazaro, Guillem Parra, Ernest
Olivart, Iker Romero, Victor Albet, Jordi Gris, Adria Ribón, Arnau
Llimona, Marti Coves, Dani Rius

De quines instalacions disposa el TCB?
Tenim 13 pistes de tennis: 11 de terra batuda i 2
sintètiques; 3 pistes de padel; gimnàs; una magnífica piscina; àmplia sala de jocs de taula; sala de
televisió; uns vestidors masculins i femenins amb
sauna en ambos; aparcament propi i bar-restaurant
totalment renovat. La nostra ubicaió és privilegiada,
estem dintre del nucli urbà de Badalona amb una
perspectiva privilegada del mar i de tota la ciutat.
Com diem a la nostra revista anual, som l’atalaia de
Badalona.

la seva totalitat jugadors actius i els nostres equips
participen en els diferents Campionats de Catalunya.
Organitzem anualment moltes competicions en totes
les categories juvenils, absolutes i per a veterans femenines i masculines. En total organitzem més de
25 en tota la temporada. L’activitat més important
és l’organizació del torneig internacional ANELLA
DE CATALUNYA ITF FUTURES TC BADALONA que
cada mes de març se celebra en les nostres instalacions i del que ja s’han disputats 6 edicions. Al
llarg d’aquets darrers anys han participat en aquest
torneig gran número de jugadors que han arribat
a ser figures importants del tennis mundial. En la
passada edició (Març 2013) el guanyador del ITF
FUTURES va ser l’asturià PABLO CARREÑO, nova
figura emergent del tennis espanyol, el qual ha estat
cridat per l’Àlex Corretja para la darrera convocatòria
de la COPA DAVIS. En els darrers anys estem po-

¿Quines són les principals activitas del TCB?
En quant a les activitats esportives, el tennis és la
més important, els nostres socis són pràcticament en

tenciant el pàdel com un complement de les nostres
instalacions i pensem en un futur pròxim serà també
una activitat calu i referent en el TCB. També vull
remarcar la nostra activitat docent, que al tenir més
de 200 nens i nenes ens obliga a ser acompanyants
de l’educació de cadascun d’ells.
I de les activitats socials voldria remarcar:
Som un Club en el que encara existeix una activitat
diària de jocs de taula (Butifarra, canasta, dómino,
etc.). Organitzem anualment campionats socials
de canasta i butifarra que es disputen cada cap de
setmana i llampecs d’aquests i altres jocs de saló
durant les festes del club cada mes de maig.
Organitzem un stage d’estiu, molt popular, en el que
assisteixen prop de 300 nens/es, que ademés de
tennis també realitzen altres activitats esportives.
També col·laborem cedint les intstalacions a
col·legis, veïns i entitats de Badalona. Com a membres de Clubs amb Cor col·laborem amb Càrites,
realitzant dues campanyes anuals de recollides
d’aliments que entreguem a la parròquia del barri i a
d’altres campanyes per a la integració de nens desfavorits. Pensem que és un mínim esforç i un exercici
de responsabilitat.
Com podeu veure, tot i que som una entitat modesta,
som una entitat viva amb moltes activitats que confiem poder mantenir-les i que oferim una alta qualitat
de serveis als nostres i usuaris que visiten les nos-

EQUIP BENJAMI MASCULI: Ruben Rodriguez, Marc Sanchez, Rafael
Biarge, Marc Llinas, Marcos Martin, Raul Vegas, Carlos Guadamilla,
Jose Arribas, Hugo Garcia, Hugo Abril, Alejandro Abad

EQUIP PRE-BENJAMI MASCULI: Eduard Abdiouchev, David Perez, Alex
Juliá, Joel Gonzalez, Eric Benavides, Manel Lazaro, Marc Martin, Alex
Gonzalez, Aleix Puig, Marc Pineda, Martí Lopez, Carlos Mur, Alex Ortiz

EQUIP MINI-TENNIS MASCULI: Hector Membrives, Martí Lopez, Alex
Navarro, Hector Arias, Iker Ponseti, Ivan Murillo, Erik Rosa, Alejandro Molina, Marcos Albet, Xavi Porcar, Ramón Canal, Roger Nicasio,
Rodrigo Pesqueira. Capitana: Sara Garcia

Equips femenins

EQUIP INFANTIL FEMENI: Judit Gascón, Maria Zyatyugina, Aglaya
Chepiga, Alba Rodenas, Sara Domene

EQUIP ALEVI FEMENI: Clara Rodriguez, Laia Furriols, Xenia
Perez, Lucia Reyes, Lucia Rodriguez, Lidia Parra

EQUIP MINI-TENNIS FEMENI: Aroa Arias, Rocío Rodriguez, Lucia
Lopez, Leire Romero, Maria Cabrera, Leyre Chasco, Ada Ballesca,
Rocío Requena, Ruth Cañete, Marina Parra. Capitana: Sara Garcia

Finalment, al marge de les activitats descrites anteriorment, quins serveis ofereix
el TCB a socis i altres usuaris de les seves
instalacions?
A continuació podeu veure un resum dels serveis que podeu trobar en el TCB amb les imatges
del mateix. Voldria finalitzar convidant a tots i totes el badalonins a que ens coneguin i gaudeixin
de la nostra hospitalitat. Som conscients de la
situació econòmica en la que estan atravessant
moltes famílies i és per això que mantenim unes
quotes molt atractives en funció de l’edat i de
l’activitat escollida.

ALTRES SERVEIS

· Escola tennis:
· 11 pistes de tennis de terra batuda
- iniciació
· 2 pistes de tennis grenset
- perfeccionament
· 3 Pistes de Pàdel
- alta competició
· 1 frontó
· 1 piscina de 33x14m
· Preparació física
· 2 saunes
· Quiromassatgista
· Petanca
· Sala de massatge
· Sala de musculació, fitness i cardio
· Sala de billar
· Sala de televisió i vídeo
· Bar-restaurant
· Sala de jocs
· Sala infantil
Tel. 93 395 23 11
· Tennis de taula
www.tennisclubbadalona.org
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Sala càrdio

Sala de musculació

EQUIP BENJAMI FEMENI: Marta Molina, Julia Falco, Alba Piedra,
Cosette Martinez, Laura Furriols

Padel de Lloguer

EQUIP PRE-BENJAMI FEMENI: Marina Pineda, Aroa Fdez.-del
Amo, Ainhoa Lezama, Irene Gonzalez

tres instalacions.

Amb la seva quota gaudirà
de les següents instal·lacions

Piscina

EQUIP CADET FEMENI: Anna Garcia, Marta Gil, Marta León,
Dominik Lezama
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Pistes de Lloguer

FIATC Joventut
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FIATC MUTUA JOVENTUT - UNICAJA
4a Jornada lliga ACB. Palau Olímpic de Badalona. Diumenge 18h per RàdioB (94,4)

La Penya vol seguir creixent
FIATC JOVENTUT

UNICAJA

Entrenador Salva Maldonado

GUILLEM VIVES

DEVOE JOSEPH

JOHN SHURNA

ALEX BARRERA

ALBERT MIRALLES

El FIATC Joventut afronta el partit contra
l’Unicaja sense por ni pressió. El triomf a
la pista del Guipúsoca Basket ha reafirmat
el treball que s’està fent -que no va tenir
recompensa contra el Barça- i ha encetat
el número de victòries, traient la pressió
d’arribar a un possible 0-4 en cas de perdre. Els verd-i-negres s’estan creient que tot
i que molts equips tenen més qualitat, si hi
posen més energia, poden competir contra
tothom. Així ho van fer contra el Barça uns
minuts a la lliga catalana i durant tot el partit
de lliga, i contra l’Unicaja en els 2 partits de
preparació. Al primer, encara al principi de la
pretemporada, els malaguenys només van
poder resoldre el matx a l’últim quart, i en el

Entrenador Joan Plaza

JAYSON GRANGER

ZORAN DRAGIC

NIK CANER-MEDLEY
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CARLOS SUÁREZ

FRAN VAZQUEZ

segon, encara no fa un mes, els verd-i-negres
van entrar als 2 últims minuts guanyant (77
a 75) però Caner-Medley els va sentenciar.
Per intentar tornar a arribar a un final igualat,
Maldonado apel·la a posar el mateix nivell
“d’energia” que contra el Barça. “Són un
equip molt físic, que utilitza molt el cos i va a
totes les pilotes amb molta intensitat”, explica
el tècnic que avisa que si la Penya no surt
al mateix nivell “ens passaran per sobre com
van fer-ho amb l’Estudiantes i el Cajasol”. “En
principi és un equip que està a un altre nivell,
però nosaltres tenim moltes coses a dir”, ha
deixat clar Maldonado, que confia molt en el
seu equip. Si tot va com és previst, el tècnic
podrà comptar amb tots els jugadors, també

Nik Cochran que ja entrena plenament amb el
grup. L’altre base de l’equip. Guillem Vives,
que va ser inclòs al 5 de la jornada, va en la
mateixa línia que l’entrenador: “haurem de fer
un partit impecable com contra el Barça, però
tenim les nostres opcions i hem de confiar
en elles”. També ha parlat Kirksay, que des
de l’experiència ha fet una interessant reflexió. “No és fàcil guanyar 3 partits seguits
a un equip. Ho vam veure contra el Barça,
contra el Manresa, i ara esperem que ells no
ho aconsegueixin”.

El FIATC Joventut
ha jugat dos partits
contra l’Unicaja a la
pretemporada, en
els que ha perdut
però ha competit
fins el final

Resultats darrera Jornada
La Bruixa d´Or - FC Barcelona
71- 81
Gipuzkoa Basket - FIATC Joventut 62 - 64
Unicaja - Valencia Basket Club 71 - 74
C. Baloncesto Valladolid - Cajasol 81 - 68
Laboral Kutxa - Estudiantes
79 - 66
UCAM Murcia CB - Real Madrid 81 - 88
Bilbao Basket - Gran Canaria
72 - 83
CB Canarias - Fuenlabrada
90 - 82
Monbus - CAI Zaragoza
82 - 86

Classificació
		 Equip

G

P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

Real Madrid
Gran Canària
Canàries
Barça
Unicaja
València
Manresa
Cai
Múrcia
FIATC Joventut
Estudiantes
Laboral Kutxa
Fuenlabrada
GBC
Valladolid
Monbus
Bilbao
Cajasol
Jornada actual

Foto: penya.com

CAI Zaragoza
Fuenlabrada
Gran Canaria
Real Madrid
Estudiantes
Cajasol
Valencia
FIATC Joventut
FC Barcelona

- Manresa
- Rio Natura Monbus
- CB Canarias
- Bilbao
- UCAM Murcia CB
- Laboral
- CB Valladolid
- Unicaja
- Gipuzkoa Basket

Vives lidera la primera victòria
del FIATC Joventut a la lliga
gipuzkoa basket

62
Neto (2), Cortaberria (-), Robinson (21),
Ramsdell (-), Doblas (8) -cinc inicial- Motos (3), Hanley (-), Huskik (5), Olaizola (2),
Salgado (21), Winchester (-)

FIATC JOVENTUT

mers compassos, canalitzant l’energia i seriositat de la Penya que va tancar el 1r quart
(9 a 17) i va arribar a gaudir d’un avantatge
de 12 punts (9 a 21). A partir de llavors, va
entrar Salgado i el partit va canviar per complet. El base va ser el líder dels donostiarres,
que van eixugar la diferència (26 a 27) tot i
que encara no es van posar per davant (28 a
32 min 20). A la represa, el GBC va anotar 6

triples al 3r quart, però la Penya va seguir treballant per no perdre-li la cara al partit, i amb
un joc sòlid a l’inici de l’últim quart, es va
tornar a posar per davant. Els verd-i-negres
entraven als últims 2 minuts 5 amunt, pe`ro
el cansament va fer prendre males decisions
i el GBC va tenir una última oportunitat de
guanyar amb un triple de Salgado que no va
entrar.

64

Col·labora:

1- COLOM Cabezas Vives
2- RUDY Kuric Abrines Richotti
3- IVANOV Shermadini Pleiss Muscala
Surten de l’equip Huertas, Mumbru i Larsen. El bon partit de Rudy ens obliga a fitxar-lo
i aprofitarem per compensar l’equip amb Ivanov que juga les dues próximes setmanes a
casa per Larsen que té mal calendari. L’equip està amb pocs punts (402) però amb bon
broker (8.2), fitxem a Colom i tenim 9 jugadors que pujaran almenys 2 setmanes més
el seu màxim.

El 1r sorteig mensual es farà aquest DILLUNS 4 a les 19:30h a la botiga Jordi Roig
del carrer Guifré 219 Badalona, entre els carrers Roger de Flor i Providència, (a 3
min de Pep Ventura).
Entre tots els mànagers que hi ASSISTIU sortejarem una samarreta de la Penya, el
Barça o una pilota (a escollir). No hi ha una manera més senzilla de GUANYAR UN
PREMI amb el teu joc preferit
Molta sort a tots! Us esperem!

Amb només 6 partits a l’ACB -3 en la seva
1a temporada amb fitxa del 1r equip- Guillem
Vives va fer la seva millor actuació per guiar
al FIATC Joventut a la 1a victòria a la lliga
ACB. El base verd-i-negre va acabar amb una
actuació completíssima: 16 punts, 11 rebots
i 6 assistències per 28 de valoració, que li
han valgut per entrar al 5 ideal de la jornada.
El propi Vives va ser el metrònom dels pri-

Foto: ACBPhoto / A.Iturralde

El Prat es refà a Vitòria
amb un Caven inspirat

L’aler vinculat va
anotar 21 punts
amb una sèrie
de 6 de 9 en
triples. El júnior
Nikolic també va
destacar

Equip Diari de Badalona

VINE I EMPORTA’T LA SAMARRETA!

Vives (16), Joseph (9), Barrera (2), Shurna
(3), Miralles (6) -cinc inicial- Llovet (12),
Ventura (1), Savané (7), Sans (-), Kirksay (8)

El Prat Joventut es va refer de la contundent derrota de la setmana passada contra el Cambados, i va derrotat l’Araberri
de Vitòria a domicili per 74 a 79. Aquest
cop sí, Carles Duran va poder comptar
amb Caven, que ha de ser un dels referents aquest any, i el finés va acabar sent
el millor jugador del partit. L’encert exterior
de l’aler (6 de 9 en triples) i la bona feina

El consell del Supermanager
del diari, Dani Miret

de tot l’equip tant al darrere com sobretot
prop de les anelles, van ser les claus del
partit. A la 1a part el Prat combatia amb els
triples la fermesa de l’equip basc (36 a 34).
A la represa, els locals van arribar a gaudir
d’un avantatge de 5 punts (39 a 34) però
dos triples de Caven, i la feina de la parella
interior Serrano-Nikolic, va permetre etzibar un 0 a 12 que va canviar la tendència

del matx (39 a 46). A falta de 7 minuts, els
potablava van aconseguir la màxima d’11
punts, però llavors el partit va embogir, i
l’Araberri va aprofitar-se de les pèrdues
dels visitants per posar-se per davant a falta de 3 minuts (68 a 67). De nou Caven va
ser el salvador des del 6,75 i va fer entrar
l’equip per davant abans del serial de tirs
lliures que va confirmar el triomf.

Foto: Studio84

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

Espectacle en cadira de rodes: Penya-Barça!
Aquesta setmana va començar el campionat de segona divisió estatal de
bàsquet en cadira de rodes on hi ha el
Joventut, antic GAM. Els verd-i-negres
van debutar superant el Rangers València 41-66 i van deixar clar que són clars
favorits a pujar de categoria. Aquest any
la crisi ha fet que la Federació Espanyola
hagi modificat el sistema de competició i
ha fet un grup de l’est amb sis equips on
hi ha l’equip valencia juntament amb cinc
equips catalans (Unió Esportiva Sant Feliu), el Sant Nicolau de Sabadell, el CEM
Hospitalet i el Mífas Esplais de Castelló
d’Empúries). Els desplaçaments per a
aquest tipus d’equips són extremadament cars, perquè és recomanable anar
amb avió per evitar estar moltes hores en
un autocar que no és bo per a la salut.
Els bitllets d’avió són més cars perquè
també cal afegir-hi les maletes i les cadires de rodes. El principal obstacle és
que no hi ha ajudes per part de ningú.
Disputaran una lligueta tots contra tots.
Els dos primers classificats passaran
a la següent fase, i els que en quedin

fora passaran a jugar la Lliga Catalana,
a la qual s’hi afegiran equips com el
Costa Daurada tarragoní que no estarà
a segona divisió estatal. L’objectiu és,
sobretot, que hi hagi molts partits. Els
dos primers classificats de cada demarcació jugaran una sèrie de partits més
per definir quins dos equips pugen a la
divisió d’honor. L’espectacle de bàsquet
en cadira de rodes arriba diumenge de
la setmana vinent, el 10 de novembre,
al Palau Olímpic amb un esperat PenyaBarça amb entrada gratuïta. Qui no ho
hagi vist mai, val la molt la pena. Jo no
m’ho perdré!!!

C.F. Badalona

12

Núm. 412
Del 01/11 al 07/11/2013

C.F. Badalona

Núm. 412
Del 01/11 al 07/11/2013

Luis Lairado/ Juanjo Montes - redaccio@diaridebadalona.com

Luis Lairado/ Juanjo Montes - redaccio@diaridebadalona.com

Equipacions esportives

www.score-tech.net

LA PRÈVIA

CF BADALONA - C GIMNÀSTIC
12ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - Camp del Centenari - 03/11/2013 a les 12:00

El Badalona rep un Nàstic en mitja taula
Gimnàstic

CF BADALONA

Entrenador Santi Castillejo

Entrenador Piti Belmonte

Marcos
Cárdenas

Reina
Costa

Castillo

Lázaro

Boniquet

Bermudo

Juanjo

Beñat

Gómez

Puigdollers

Abraham

Marí

Viale

D. Rocha

Xisco

J. Rubio

Querol

D. Sánchez

Gallego

Lago Júnior

El CF Badalona rep el diumenge al
Nàstic de Tarragona, un dels conjunts més poderosos del grup III de
Segona Divisió B. Hi haurà un canvi,
i és l’horari. Els escapulats tornaran a
jugar els partis de casa a les 12 del

migdia. El conjunt badaloní viu una setmana important amb dos partits en joc i,
per tant, sis punts. Al tancament d’aquesta
edició els homes de Piti Belmonte juguen a Inca davant el Constància. El rival
de diumenge, un dels forts. El Nàstic es

presenta al Centenari amb una trajectòria
dubitativa, ja que no acaba d’encetar el vol
que els apropi a les posicions de playoff.
Actualment ocupen la desena posició, però
de ben segur qui hi seran a dalt, com va
passar la temporada anterior. Els de Santi
Castillejo són un dels favorits per assolir
l’ascens tant per pressupost com per història. No obstant, es trobaran un CF Badalona amb urgències i amb la necessitat de
guanyar, com li va passar a l’Alcoià fa dues
setmanes. El Nàstic pot ser s’hi troba amb
la dificultat de l’estadi, que és més reduït
que el seu. Piti Belmonte tindrà el dubte de
Neeskens i Tacón, que continuen recuperant-se de les seves lesions. El preparador
sabadellenc es vol trobar amb el millor
Badalona, ja que al partit d’Olot va acabar
molt decebut amb els seus jugadors.

Els escapulats no
acaben d’arrencar
olot

BADALONA

1

0

Municipal d’Olot
Marcos
Fornés
Cárdenas
Valentín
Castillo
Serra
Robert Costa
Rojas
Bermudo
Hostench
Gómez
Abel
Lolo (Joaquin 75’)
Roger
Puigdollers (Lázaro 71’)
Reverter (Ferron 78’)
Corominas
Abraham
Uri Santos (Arnal 68’)
Boniquet
Jordi (Moha 55’)
Carlos Martinez
Edu Vilchez
Piti Belmonte
Àrbitre: Mateo Montañés (col·legi aragonès)

GOLS: 1-0, Ferrón (minut 90)

El Badalona no acaba d’arrencar.
Després de la victòria davant l’Alcoià
semblava que els escapulats es recuperaven, però el passat diumenge van
caure de nou, aquest cop a Olot, per
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la mínima. El gol, al temps afegit, va
trigar en arribar ja que l’Olot va fer més
mèrits que el Badalona per emportarse la victòria. La primera meitat va ser
local clarament. Els homes de Vilchez
van sortir amb empenta i amb les
idees molt clares, i als primers quinze
minuts van tenir tres ocasions per fer
gol, però es van trobar un gran Marcos.
Les forces es van igualar i el Badalona va aconseguir marcar, però l’àrbitre
l’anul·la per falta prèvia. La segona
meitat va començar del tot diferent.
Tots dos equips van sortir a pel gol i
es va convertir en un partit d’anada i
tornada. I aproximadament al quart
d’hora el Badalona va desaparèixer. Els
olotins es van fer amb el partit i van
trobar la recompensa al temps d’afegit.
Ferrón es va internar a l’àrea i va batre a
Marcos. Amb la derrota, els escapulats
cauen a la penúltima posició.

Olot 1
Sant Andreu 2
València B
Atlètic Balears 2
Prat 0
Espanyol B 0
L’Hospitalet 3
Olímpic 0
Alcoià 2
Ontinyent 2

-

Badalona 0
Huracán 1
Reus 0
Elche Ilicitano 1
Constància 0
Lleida 0
Vila-Real B 2
Llagostera 0
Nàstic 0
Llevant B 0

Foto: Nàstic de Tarragona

Classificació 2a B grup 3
		 Equip

PTS

GF

GC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21
19
18
18
17
16
16
16
15
15
15
14
13
11
9
9
8
8
7
7

14
13
19
11
19
15
15
13
13
11
11
13
13
7
11
7
11
6
6
10

7
8
12
4
13
9
12
12
12
11
14
15
14
16
12
10
15
11
10
21

Atlètic Balears
Llagostera
Vila-Real B
Alcoià
Elche Ilicitano
Huracán
Lleida
Olot
Reus
Nàstic
Sant Andreu
Olímpic
València B
Constància
L’Hospitalet
Espanyol B
Ontinyent
Prat
Badalona
Llevant B

Aquesta és una setmana clau pel CF Badalona, per saber si vol mirar cap amunt
o per saber si lluitarà per no estar en les
posicions de descens. El diumenge rep
un dels poderosos del grup, el Nàstic de
Tarragona, i també visitarà Constància,
un rival de la seva actual lliga. Al tancament d’aquesta edició del diari, els escapulats viatjen a Inca per enfrontar-se
al Constància. Sis punts en una mateixa
setmana que ajudaria a créixer l’ànim
dels jugadors i animaria els aficionats
a visitar l’Avinguda de Navarra el diumenge. Amb sis punts, el conjunt de Piti
Belmonte sortiria de l’actual penúltima
posició i pujaria a la zona mitja de la
classificació. Però més enllá dels números, el més important és la confiança que
generaria en el planter. Piti Belmonte po-

del Badalona

Foto: CF Badalona

drà comptar amb la plantilla al complet,
ja que no hi ha cap jugador sancionat.
Únicament existeix el dubte de Tacón i
Neeskens, que continuen amb la seva

Sant Gabriel Femení

El Juvenil encadena la
segona derrota de la
temporada (2-0)

Resultats Jornada

Setmana clau pel CF Badalona Diferent sort per les
categories inferiors
amb sis punts en joc

Foto: Jordi Freixenet

Propera Jornada
Badalona
Esànyol B
Sant Andreu
L’Hospitalet
Ontinyent
Olímpic
València B
Alcoià
Atlètic Balears
Olot

-

Nàstic
Constància
Prat
Lleida
Vila-Real B
Elche Ilicitano
Llevant B
Llagostera
Huracán
Reus

El Juvenil A del CF Badalona visitava el camp de
l’Europa amb ganes de tornar al camí de la victòria després d’haver encaixat la primera derrota
la passada setmana davant el Barça. A més,
l’entrenador Javi Cuesta recuperava Cristian Carracedo, baixa a l’últim partit per sanció. Malgrat aquest resultat, el CF Badalona no va fer un
mal partit. La primera meitat va ser igulada i tots
dos equips van sortir amb les idees clares. Els
escapulats van tenir el control de la pilota i, per
tant, de la possessió. No obstant, el gol a la primera part va ser local. Cano va batre amb un xut
creuat a Sergi Aguilar i va avançar els graciencs.
No obstant, els nois de Javi Cuesta no es van
enfonsar i van crear perill a la porteria defensada
per Enric en les botes de Carracedo i Draman. A
la segona meitat mateix guió. Control escapulat
però de nou el gol va ser local. Ferran va fer el
segon culminant una gran assitència de Rodón.
Així doncs, segona derrota del Badalona.

El ‘Sangra’ es retroba
amb la victòria
El CE Sant Gabriel guanya a casa per
la mínima davant el Rayo Vallecano, un
club de la mateixa lliga que les catalanes. Va ser un partit igualat donat la
bona classificació d’ambdós equips, que
es va decidir pel gol de Marta Villagrasa
a la segona meitat en un llançament de
falta. Va ser un partit amb ritme, on tots

dos equips van disposar d’ocasions de
gol. Les més clares, però, locals, ja que
Raquel Pinel va disposar d’un mà a mà
amb Alicia Gómez, portera madrilenya.
No obstants, no va ser fins al minut 54
quan va arribar el primer i únic gol. Amb
aquesta victòria, el ‘Sangra’ se situa cinquè amb 13 punts.

Foto: CE Sant Gabriel

Resultats

Sant Gabriel 1 - Rayo Vallecano 0
Collerense 2 - Real Sociedad 1
Sevilla 1 - Granada 0
Huelva 2 - Espanyol 2
Barça 2 - T. Alcaine 1
Athletic 9 - Levamte 1
València 2 - Pedras 3
Atlético de Madrid 0 - Oviedo 0
Propera Jornada

Oviedo- Sant Gabriel
Real Sociedad - València
Granada - Collerense
Espanyol - Sevilla
Rayo Vallecano - Huelva
T. Alcaine - Atlético de Madrid
Levante - Barça
Pedras - Athletic

Classificació 1ª divisió
		 Equip

PTS

GF

GC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

19
19
18
15
13
11
11
10
9
7
6
6
5
4
4
3

27
13
25
15
13
12
12
7
6
7
7
9
6
4
8
2

1
4
5
9
6
5
5
14
10
10
18
27
13
16
24
6

Barça
Pedras
Athletic
València
Sant Gabriel
Atlético de Madrid
Rayo Vallecano
Sevilla
Real Sociedad
Huelva
Collerense
Granada
Espanyol
T. Alcaine
Levante
Oviedo

recuperació. Constància i Nàstic, dos
equips que faran saber als aficionats cap
a on anirà el Badalona.

Aquesta ha estat una jornada amb diferent sort
pel futbol base escapulat. A nivell més professional, no ha estat una bona jornada, donat que
ni primer equip ni cap juvenil ha pogut guanyar.
El Juvenil B empata a casa a zero davant el Cornellà, mentre que el Juvenil C fa el mateix contra
el Sant Gabriel, però amb gols (1-1). Continuant
amb el repàs, s’ha de destacar l’àmplia victòria
del Cadet A per 4-0 contra el CF Can Vidalet. Els
nois entrenats per Cristian Algar aconsegueixen
la primera victòria del campionat i s’estrenen
amb contundència. Partit molt complet dels joves jugadors que han dominat el partit desde el
principi per sumar els seus primers tres punts.
I el Cadet B també suma una victòria davant el
Vic Riuprimer Refo (3-2) a casa. I si continuem

baixant d’edats, veiem com els infantils continuen forts. L’infantil A venç a casa per un ajustat
2-1 davant el CF Santa Eulàlia. I l’infantil B ho
feia a domicili, a Montgat, per 0-2. També és moment de parlar del CF Badalona femení, i també ha estat una bona jornada per l’equip donat
que han guanyat a domicili per 0-2 en el partit
aplaçat de la primera jornada contra l’Igualada.
Amb aquesta victòria pugen fins la setena posició a la lliga amb nou punts. Adri i Lola van ser
les golejadores del partit, i la segona ja en suma
tres dianes. La propera setmana les badalonines
visiten la Ciutat Esportiva per enfrontar-se al FC
Barcelona, qui actualment ocupa la cinquena
posició. Si es produeix una victòria escapulada
podrien avançar a les culés a la classificació.
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El Montgat es classifica per la
final a 4 de la lliga Catalana EBA
Classificació

Foto: UEMontgat

El sènior A del Montgat es va classificar
per la final a 4 de la lliga Catalana EBA
que es disputarà aquest cap de setmana a
Tarragona. Els de Xavi Bassas no van fallar
a la pista del Sabadell, amb un Rubén Morales immens, i van segellar el passi. A la
semifinal (dissabte a les 18h al pavelló del
Serrallo) jugaran contra el Quart, el botxí a
la final de la passada Copa Catalunya. En
cas de guanyar, disputarien la final el diumenge a les 18:30 contra el guanyador del
Tarragona-Collblanc. A la Copa Catalunya,
Natzaret i Minguella també van guanyar.
Els de Victor Carrasco ho van fer a la difícil pista d’El Prat, amb una exhibició de la
parella Jérez-Arqués, que es va beneficiar
del gran partit de Balcells a la direcció. El
Natzaret segueix líder i comença a plantejarse l’objectiu de ser a la Copa Federació. La
Minguella per la seva banda, no va tenir pietat del Sant Narcís i amb els parcials d’inici
i del 3r quart, va sentenciar un partit sense
història. La bona defensa sobre Clavaguera

i Mondéjar va permetre un partit còmode
amb moltes rotacions i el debut de Sans i
Carreres. L’UBSA en canvi va desconnectar
al 3r quart en el que va rebre un 0 a 18 i
va deixar escapar una oportunitat contra el
Boet, un rival directe. A la 1a Catalana, els
favorits també van sumar i segueixen representant la comarca a la part alta de la classificació. El Círcol va desfer-se de la Garrotxa
amb comoditat a la Plana. Els visitants van
aguantar 15 minuts, però un parcial abans
del descans va eixamplar la diferència fins
els 14 (37 a 23). A la represa poc va canviar
i la bona feina de Raül Castillo i 5 punts de
Gotzens van evitar la sorpresa. El Badalonès
va superar el partit trampa contra el Ripoll,
que encara no s’ha estrenat. Tot i que Morales (24 punts) i Tubert (16 punts i 18 rebots)
van ser els més destacats, Fontrodona va ser
l’heroï amb 2 triples seguits quan més apretaven els locals. El Tiana va tornar a treure
creu en el seu desplaçament a Figueres.
Els de l’Alt empordà van estar molt encer-

		Equip

G

P

Copa Catalunya
1r Natzaret
5è Minguella
14è UBSA

7
4
2

0
3
5

1a Catalana
1r Sant Josep (grup2)
2n Círcol
4rt Badalonès
12è Tiana
14è Neus

6
6
5
2
1

1
1
2
5
6

2a Catalana
1r Santa Coloma
9è Cultural
10è Montgat B
12è UBSA B
16è Minguella

7
3
3
2
0

0
4
4
5
7

Resultats Jornada (7)
Minguella - Sant Narcís
UBSA - Boet
Prat - Natzaret
Ripoll - Badalonès
Círcol - La Garrrotxa
Palamós - Neus
Figueres - Tiana
Santpedor - Sant Josep
USBA B - La Salle Horta
Cultural - Alisos
Guinardó - Santa Coloma
Sant Medir - Minguella B

Jornada actual (8)
Natzaret
Mollet
Sant Josep
Tiana
Neus
Badalonès
Lliçà d’Amunt
Montgat B
Santa Coloma
Claret
Ciutat Vella
Minguella B

- Minguella
- UBSA
- Alpicat
- Ripoll
- Figueres
- La Bisbal
- Círcol
- Cic
- Alella
- Cultural
- UBSA B
- Sese B

91-65
64-77
75-84
74-93
69-56
86-71
86-87
62-85
73-79
76-72
67-74
66-60

30 Seconds to Mars
actua a l’Olímpic

Pepe, vente pa Alemania!
Joan Rallo
Entrenador exiliat

Guillem Vives
Al nivell al que està jugant en Guillem Vives
en aquest inici de temporada, a mi, personalment, m’alegra i em sorprèn per igual. He
de reconèixer que, si fa 5 anys m’haguessin
preguntat si en Guillem jugaria a ACB o no,
hagués respòs que no. Jo i molts altres (colla de hipòcrites). En Guillem no és d’aquells
jugadors que han meravellat en equips de
formació. Era un jugador que destacava però
no més que altres. Un jugador que, a part de
ser casi més de la Penya que en Ballesteros
i ser un xaval espectacular (no és tòpic), ha
“currat” el que no està escrit...
Anem a fer un exercici. Si ens cenyim als bases, parlem dels jugadors que han disputat
minuts importants entre ACB i LEBs, deixem
de banda les generacions 90 i 91 (Rubio i
Franch) i també deixem de banda les generacions 95 i 96 (no tenim perspectiva del que
aquests jugadors han arribat a fer com per
valorar) ens trobem que, de les generacions
92, 93 i 94 podem destacar, a part d’en Guillem, en Ferran Bassas, jugador del Oviedo
CB (LEB Or). 10 minuts i 3.5 punts per partit

tats guiats per Macau. El Neus es va quedar
sense competir a Palamós i al grup 2 el Sant
Josep no va tenir problemes per guanyar al
Santpedor i continuar líder. A la 2a Catalana,
el Santa Coloma segueix sent l’únic equip
invicte del grup 1. Els de Toni Suàrez van
fer un partit molt seriós amb un Nil Vidal
extraordinari sota els cèrcols (12 punts i 14
rebots). També van aconseguir el triomf la
Cultural i el Montgat B. Els badalonins ho

amb 21 anys i sent suplent d’un bases que
està “on fire”. 21 minuts, 7.5 punts i 8 de valoració en 3 anys a LEB Plata i Albert Homs,
un any més petit que en Guillem, jugador del
Marín Peixegalego (ejem...) de LEB Plata. 10
punts en gairebé 28 minuts de joc per partit.
Fet aquest exercici, algú posa la mà al foc
que els altres dos jugadors no tenen un
procés maduratiu més lent o que, en el futur,
donaran el salt a la ACB i acabaran tenint una
carrera més brillant que el Guillem? Perquè
en Guillem rendeixi a aquest nivell ha hagut
de treballar un munt, tenir al voltant entrenadors que li ensenyessin i, sobretot, molt
bons jugadors que el fessin millor. Alguns
tan bons que li fessin massa competència
i tot. I després que algú cregués cegament
en ell. Si hem de ser justos, si hi ha algú
que ho hagi fet amb en Guillem, aquest és
l’actual director tècnic del club. Des de fa
molt. Així que pengem-li la medalla al Jordi
Martí. Però fem-ho ja, que si en uns anys el
Ferran o l’Albert exploten li cauran pals per
tot arreu...

van fer a casa contra els Alisos per tallar una
ratxa de 4 victòries seguides. El Montgat B
per la seva banda no va fallar a la pista del
Sese B, que encara no ha guanyat cap partit.
Un parcial al 2n quart va encarar el partit,
que va ser més senzill del que s’esperava.
La Minguella B va tornar a perdre, però per
1r va competir gairebé fins al final al camp
del Sant Medir i l’UBSA va perdre els papers
amb els àrbitres a la 2a part.

Poliesportiu

Badalona Dracs inicia els entrenaments de cara a
la nova temporada
Des de principis d’aquest mes
d’octubre el club decà del futbol
americà es prepara per a la 27a temporada de futbol americà. Els negres
i plata començaran oficialment a
partir de novembre. La consolidació
dels equips de formació, amb més
jugadors i cada vegada més joves, la
confirmació de l’equip femení després de les dues primeres temporades d’aprenentatge i mantenir el primer equip masculí com un dels més
importants del país i del panorama
europeu, seran els objectius previstos per aquesta nova i apassionada
temporada que ja ha donat el tret de
sortida al Camp Municipal de Futbol de Montigalà. Per als Badalona
Dracs la temporada 2013/2014 tornarà a estar plena d’emocions per als

més amants d’aquest espectacular
esport i per als més fidels seguidors
dels negres i plata. Els badalonins
tindran equips en totes les categories possibles, des del Football Flag
fins l’equip sènior. La primera competició que disputarà l’equip sènior
serà la Copa Catalana que competiran davant del Barberà Rookies,
Vilafranca Eagles i Barcelona Búfals.
Concretament l’equip del Poble Nou
serà el rival a les semifinals dels homes d’Óscar Calatayud el pròxim 16
de novembre. En cas de victòria de
l’equip badaloní jugarien a la final
de la CCFA l’1 de desembre davant
el guanyador del Eagles-Rookies en
cerca del seu cinquè títol. Des d’aquí
els encoratgem perquè sigui una
temporada plena d’èxits.

Thirty Seconds to Mars, la banda de rock
alternatiu liderada pel carismàtic cantant
i actor Jared Leto, arriba aquest dijous
a Badalona per presentar al Palau Olímpic el seu nou disc Love, Lust, Faith and
Dreams, dins la seva gira internacional i
després de fer la primera parada al Palau
Vistalegre de Madrid la nit anterior. Es
tracta del quart treball discogràfic del
grup i està molt influït pel seu darrer
viatge a l’Índia. Thirty Seconds to Mars
va batre el rècord de major número de
concerts en el seu ‘tour’ de 2010 amb el
disc This is war.

Badalona
viatja al
seu passat
modernista
Badalona tornarà a fer un viatge al
passat els dies 8, 9 i 10 de novembre.
La plaça de La Plana serà, un any més,
escenari de la Fira Modernista de Badalona, que enguany celebra la seva
quarta edició. Evident Events tornarà
a posar a disposició de la ciutadania
tallers infantils, exposicions, visites
guiades pels edificis modernistes
de l’entorn, per la fàbrica de l’Anís
del Mono i un mercat d’artesans, entre altres activitats. Com a novetats
d’aquest any destaquen el carrer dels
oficis, la recreació d’una xocolateria
d’època i un casament i la projecció
de pel·lícules antigues i una xerrada
per recordar que els vuit cinemes que
hi havia a Badalona van obrir durant
el Modernisme.

El vocalista Jared Leto és el productor
d’aquest disc i va convidar Steve Lillywhite, productor de grups com The
Rolling Stones o U2, per a coproduir
quatre de les 12 cançons de l’àlbum,
incloent-hi el primer senzill, Up In The
Air, que va ser presentat el 19 de març
a l’Estació Espacial Internacional. A més
de líder del grup, l’estadounidenc Jared
Leto és un conegut actor i director del
món del cinema. Ha posat rostre a personatges de pel·lícules com Requiem for
a dream, The Thin Red Line, Figh Club,
o Panic Room.

Manel posposa el concert
fins el 30 de novembre
El concert que el quartet barceloní Manel havia d’oferir el passat dissabte, a partir de les
21 hores, al Teatre Principal de Badalona, es
va haver de suspendre a causa de la malaltia d’un dels seus components. L’actuació,
programada dintre del Cicle Nits d’Estrelles
al Principal, s’ha traslladat al dissabte 30 de
novembre, a les 21 hores, en aquest mateix
teatre. Les entrades adquirides per al concert
seran vàlides per al concert del proper 30
de novembre. Les persones que no puguin

assistir a l’actuació programada en aquesta
nova data podran tornar les entrades i se’ls
abonarà el seu import. Les devolucions es
faran automàticament en el cas de les vendes
telefòniques i d’internet a través de Telentrada (902 101 212). Pel que fa a les vendes
efectuades a les taquilles, les localitats es retornaran a les taquilles del Teatre Zorrilla, de
dijous a dissabte, durant el mes de novembre
en horari habitual. Per a més informació, es
pot trucar al Teatre Zorrilla. Tf. 93 384 40 22.

El Festival Filmets escalfa motors a Concert de
les biblioteques amb els més petits mantres

Foto: Filmets
El reconegut Festival Filmets comença a
escalfar motors i, novament, ho fa a les

biblioteques de la ciutat entre els més
petits. Els nens i nenes de les bibliote-

ques de Lloreda, Pomar, Can Casacuberta
i Llefià han pogut assistir els darrers dies
a la millor selecció de curts d’animació
per a totes les edats passats a les últimes
edicions del certamen. Entre 30 i 50 nens
s’han apropat amb els seus pares a cadascuna de les sessions i han pogut passar
una bona estona amb la batalla d’un espia
per salvar el món o l’epopeia en l’univers
dels llibres i la literatura de la guanyadora de l’Òscar The Fantastic Flying Books
of Mister Morris Lessmore. També s’han
sortejat samarretes i motxilles. El cicle
finalitza aquesta mateixa tarda a la biblioteca de Sant Roc, on tindrà lloc, a partir
de les 18 hores, la darrera projecció. El
Filmets donarà el tret de sortida la propera setmana.

musicats a
Casagemes

El Centre Simjà, un local d’assessorament
psicològic situat al barri de Casagemes, ofereix el proper dia 9 de novembre un concert
del duet EnCant de les Fades. Es tracta d’una
parella de cantautors de Badalona que composen cançoncs d’autor i mantres musicats.
Segons expliquen, els temes parlen del sentiments amb la missió d’abrigallar els cors, a
més de mantres tibetans i hindús, evocant la
meditació i la relaxació. L’EnCant de les Fades
és un duo format per Eduard Flotats i Karmel
Margut, que es dediquen a elaborar composicions musicals aplicades a treballs audiovisuals, i a entorns de relaxació i meditació.

Edita: Enter Gestió Comunicativa, S.L Direcció: Ivan Rodríguez, direccio@gestiocomunicativa.com · Redacció: Javier Torres · Enric Ribó · Luis Lairado ·
Juanjo Montes · José G. Navarro · Toni Santiago · José Luis Barceló · Fotografia: Charly Mula · Toni Aguilar · Maquetació: Marc Gasau · Publicitat: Eduard
Monterde, publicitat@gestiocomunicativa.com · www.diaridebadalona.com · Redacció: redaccio@diaridebadalona.com 93 383 94 93 · Impressió:
‘Gràficas de prensa diaria S.A.’ · Dipòsit legal: B-39.671-2004. La publicació no es fa responsable de les opinions i els articles dels seus col·laboradors.

membre de:

