
Badalona 
segueix
dividida en dos
50 anys després de la inauguració 
de la C-31, la ciutat segueix sense 
cap projecte per soterrar-la
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Joieria La Plana us recorda 
que diumenge dia 25 canvia 
l’hora. A les 2h seran les 3h.
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Els primers cotxes per la nova autopista (1968) / Antoni Capella - Museu  de Badalona
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És difícil imaginar-se que l’autopista C-31 al 
seu pas per Badalona pugui ser algun dia com 
la Gran Via de Barcelona o de l’Hospitalet: una 
via urbana amb els seus passos de vianants, 
semàfors i amb una limitació de velocitat de 
50 o 60 quilòmetres per hora. Quan tot just 
aquest dimecres es complien 50 anys de la 
construcció d’aquesta infraestructura, torna 
a posar-se sobre la taula què s’ha de fer per 
fer més permeable aquesta via que parteix la 
ciutat en dos i que genera molèsties al veïnat. 
Existeix el consens polític per aconseguir el 
soterrament de la C-31 i també el veïnal però 
falta que alguna administració pública lideri 
aquest projecte de gran envergadura que, en 
cas que s’acabés convertint en una realitat, 
estaria acabat d’aquí a 20 anys. La primera 

Des del primer dia, el pas de l’autopista per 
Badalona va provocar greus perjudicis als 
veïns de la ciutat. Els primers afectats van 
ser els ciutadans que vivien al bell mig de 
Badalona i que el traçat de la via els obliga-
ria a marxar de casa seva. Va ser el cas de 
la família de Jordi Martí, que vivia al carrer 
Sant Felip d’en Rosés, al barri de Dalt la 
Vila, just on ara hi ha la mitjana que separa 
els tres carrils direcció Barcelona dels tres 
carrils direcció Montgat. Martí diu que “els 
van expropiar de mala manera i els van por-

Soterrar la C-31, l’assignatura 
pendent de Badalona
Tots els governs han apostat per convertir l’autopista 
en una via urbana però cap ha elaborat mai el projecte 
que seria una realitat a 20 anys vista 

vegada que es va plantejar a l’Ajuntament de 
Badalona soterrar l’autopista i convertir-la en 
una via urbana va ser en el mandat 2004-
2007 amb el socialista Francesc López Guar-
diola al capdavant de l’àrea d’urbanisme. “No 
només era una posició política, sinó que vam 
treballar per fer-ho possible”, recorda López 
Guardiola. En aquell moment, va ser el Fòrum 
de Municipis qui va aprovar reclamar-ho a 
la Generalitat i també a l’Estat. “Si no s’ha fet 
és perquè no hi ha hagut iniciativa política 
ni capacitat de generar consensos socials”, 
diu l’exregidor d’urbanisme. Aquesta falta de 
lideratge polític és el que també creu que ha 
faltat l’actual Secretari de Territori i Sostenibi-
litat de la Generalitat de Catalunya, l’exregidor 
de CiU a Badalona, Ferran Falcó. Tot i això, 

tar al bloc número 6 de Sant Roc”, barri on 
van anar a parar la majoria dels afectats. 
 
“El túnel de la vergonya”
L’autopista va provocar també que apare-
guessin nous espais  de degradació sota el 
mur de formigó. El més recordat, segura-
ment, és el que va ser conegut com a “túnel 
del tiempo” o “túnel de la vergüenza”, un 
nom, aquest últim, que s’ajusta molt més 
a la realitat de l’època. I és que aquest pas 
que unia el carrer Alfons XIII amb el Pas-

1

Falcó reconeix que el govern català tenia 
l’encàrrec de l’Ajuntament de Badalona des 
del 2016 – a petició de Dolors Sabater com a 
alcaldessa- d’elaborar un estudi sobre el pro-
jecte que hauria de convertir l’autopista en una 
via estructurant suburbana, una designació 
que la C-31 va obtenir l’any 2010. Territori, 
però, no ho va fer per manca de pressupost 
ja que, segons el Secretari del departament, 
es van prioritzar obres de seguretat i mante-
niment. Elaborar aquest estudi pot tenir un 
cost d’entre 400 i 500.000 euros i el govern 
badaloní hauria de tornar a sol·licitar-lo a la 
Generalitat a causa del canvi de legislatura. 
En tot cas, diu Ferran Falcó, “no es poden fer 
estudis perquè quedin en un calaix” i reclama 
a l’Ajuntament de Badalona “que s’impliqui” 2

per treballar de manera conjunta en com s’ha 
de finançar aquest projecte que quan Falcó 
era regidor ja definia com a “complex i costós 
però necessari per reduir l’impacte urbanístic i 
social de l’autopista”. Una actuació d’aquestes 
característiques implica fer modificacions que 
generin aprofitaments urbanístics que ajudin 
a pagar l’obra, com ha passat en el cas de 
l’Hospitalet. L’alcaldessa de Badalona, Dolors 
Sabater, ha anunciat que obrirà un debat ciu-
tadà per reflexionar sobre el futur d’aquesta 
via. De fet, aquesta mateixa setmana ha enviat 
una carta a la Generalitat per demanar un tall 
de la C-31 durant unes hores per dur a terme 
aquesta jornada participativa. Al 2016, Saba-
ter va demanar al Parlament que es debatés 
sobre la conversió de l’autopista en una via 
urbana. Ara, promou que sigui la pròpia ciu-
tadania qui decideixi el seu futur.

1- Imatge virtual de l’autopista C-31 a Badalona convertida en via urbana / AMB. 
2- Pilar Valient porta més de 40 anys convivint amb els sorolls de l’autopista / C. Tornero

Els veïns reclamen  
solucions al soroll

Petites mesures
Mentre el complex projecte no arriba, la Gene-
ralitat aposta per petites mesures que redueixin 
el trànsit de la C-31 i com a conseqüència, el 
soroll, els accidents i la pol·lució. Una d’elles 
és la instal·lació del radar per trams “per acon-
seguir que els conductors vagin realment a la 
velocitat que toca” diu Ferran Falcó, és a dir a 
80 quilòmetres per hora. S’adjudicaran abans 
de l’estiu i podrien posar-se en funcionament 
a principis del 2019. Tot i que el govern de Ba-
dalona és partidari de l’autopista com a via ur-
bana, els darrers episodis de contaminació han 
fet que el projecte passi a segon pla. “La C-31 
suposa el major focus de contaminació i soroll 
de Badalona, més que soterra-la, cal pensar en 
com reduir la pol·lució i el volum de vehicles 
privats”, afirmava Francesc Duran, regidor 
d’Espais Públics, aquesta mateixa setmana. 
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autoritats municipals, encapçala-
des per l’aleshores alcalde Felipe 
Antoja. Des de la seva inaugura-
ció, l’actual C-31 -aleshores auto-
via A-19- va ser de peatge.
 
Una ciutat dividida
Només es van inaugurar els 5 
quilòmetres fins a Montgat però 
aquella barrera de ciment i formi-
gó va dividir la ciutat en dos per 
sempre. Per no parlar del trinxat 
que va suposar el seu pas pel mig 
del nucli urbà. Els diversos ajun-
taments posteriors van prendre 
mesures per fer més permeable 
aquell mur, però van ser insufi-
cients. La historiadora del Museu 
de Badalona, Montserrat Carre-

Cinquanta anys d’una barrera que ha dividit la ciutat en dos
 Mig segle després, la ciutat encara espera tenir acabats els laterals de l’autopista

seig de Cristo Rey (actual Passeig 
de La Salut) era un túnel d’uralita 
que, els dies de pluja, s’omplia 
d’aigua i fang fent impossible el 
pas dels vianants. Ara bé, va ser 
l’única solució per a un passeig 
que aleshores ja era comercial i 
que l’autopista havia deixat sen-
se accés des del sud de la ciutat. 
Fins l’any 1982, quasi 15 anys 
més tard, no es va  dignificar l’es-
pai.  A Sant Roc, els baixos de l’au-
topista continuen sent un espai de 
degradació que sovint és usat com 
a abocador o com a mercat il·legal.

“Sembla el circuït de Mont-
meló”
Els principals problemes que ha 
ocasionat l’autopista dins el nu-
cli urbà i que, 50 anys després, 
encara esperen ser resolts són la 
contaminació atmosfèrica i l’acús-
tica. Pel que fa al primer cas, els 
governs ja han pres mesures per 
reduir la velocitat i el volum de 
cotxes contaminants. En el cas 
del soroll, la solució sembla més 
difícil. La Núria Puigneró, que viu  
en un bloc de pisos de Sant Roc 

a tocar de l’autopista, recorda que 
“els primers anys passaven qua-
tre cotxes en comparació amb el 
volum d’avui en dia. Actualment 
el soroll és molt molest, sobretot 
a l’estiu, quan no pots evitar obrir 
les finestres per la calor”. I és que 
ara mateix passen cada dia per la 
C-31 una mitjana de 71.000 ve-
hicles. La majoria dels veïns que 
viuen a tocar d’aquesta via ràpida 
han hagut d’invertir per tenir doble 
vidre que  esmorteixi el soroll del 
trànsit.  La Pilar Valient, que du-
rant molts anys va presidir l’Asso-
ciació de Veïns de Can Claris, va 
haver de fer el mateix  amb casa 
seva, una tercera planta del carrer 
Enginyer Deulofeu.  Des de 2003 
va liderar la lluita per minimitzar 
l’impacte acústic de l’autopista. 
Fruit de la seves reivindicacions, 
es va aconseguir invertir en pavi-
ment sonoreductor que, sumat  a 
la limitació a 80 km/h, va reduir el 
soroll. Però continua sent insufi-
cient per a Valient:  “Fa 13 anys 
que es va  fer la inversió en pavi-
ment però cal tornar -ho a fer. El 
terra de l’autopista està molt mal-

El 14 de març de 1968 es va in-
augurar el tram d’autopista que 
va des del barri de La Salut fins 
a Montgat.  Un any després, es va 
inaugurar el tram fins a Barcelona 
, i el tram entre Montgat i Mataró. 
El que potser molts badalonins 
no saben és que va ser la primera 
autopista de l’Estat Espanyol. Així 
que Badalona té el privilegi -si és 
que ho és- de tenir la primera línia 
ferroviària i també la primera au-
topista construïda a Espanya. La 
inauguració, ara fa 50 anys, va ser 
tot un esdeveniment per a Badalo-
na. Va venir a la ciutat el Ministre 
d’Obres Públiques del govern de 
Franco, Federico Silva Muñoz, 
que va estar acompanyat per les 

Inauguració de l’autopista per part de les autoritats franquistes (1968) / Antoni Capella - Museu  de Badalona

Els primers cotxes per la nova autopista (1968) / Antoni Capella - Museu  de Badalona

E

15 ANYS DE RETARD EN LES OBRES DEL LATERAL

Mentre les administracions de-
baten què s’ha de fer en un futur 
amb l’autopista després de 50 
anys d’existència a Badalona, 
el que sí poden assegurar és 
que per fi els badalonins po-
dran veure el lateral de la C-31 
banda muntanya acabat. Si més 
no, el primer tram, entre l’Avin-
guda President Companys i 
Coll i Pujol que actualment es 
troba en obres. Pendent queda 
el segon tram que correspon al 
barri de Sant Crist i que encara 
depèn de les expropiacions a 
una trentena de famílies que, 
finalment han pagat a parts 
iguals Ajuntament i Generalitat. 
Però aquesta infraestructura es 
va projectar l’any 2003, quan 
van començar les obres als la-

terals de dos trams de Badalona i 
Montgat. L’aleshores conseller de 
Política Territorial i Obres Públi-
ques, Felip Puig (CiU) afirmava 
que l’any següent començarien 
els treballs a Sant Crist. Maite 
Arqué (PSC) alcaldessa en aquell 

Carrer Abat Escarré, a Sant Crist, futur lateral de la C-31 / Aj. Badalona 

ras, té clar que l’autopista “va 
suposar una barrera física però 
també, en alguns casos, una ba-
rrera mental”. Segons Carreras, 
tot això es veu agreujat per uns 
barris, com Coll i Pujol o Sant 
Crist que “van ser construïts sen-
se cap planificació urbanística.” 
De fet, un article de José María 
Milagro, publicat a La Vanguar-
dia del 10 de febrer de 1968, ja 
alertava que el disseny de l’auto-
pista no tenia en compte la seva 
integració a Badalona. El perio-
dista escrivia que el traçat de la 
via “es una muralla que le impone 
(a Badalona) onerosas servidum-
bres.” I afegia: “No creemos que 
la autopista haya conjugado co-
rrectamente y sin perjuicio los in-
tereses nacionales y municipales 
de Badalona. Este es hoy nuestro 
pesar y será posiblemente du-
rante muchos años invariable 
lamentación de Badalona.” No es 
va equivocar.

moment recordava que es trac-
tava d’un projecte prioritari per 
a Badalona. Han passat 15 anys 
i Sant Crist encara no ha vist el 
lateral ni començat, només una 
adequació de la zona mentre 
continuen esperant.

mès i no  es respecten els límits de 
velocitat. Per això cal urgentment 
que es posi un radar per trams per-
què els conductors  ja saben on és 
el fix i acceleren  abans i després. 
De fet, el radar del Màgic està en 
desús i ja ni tan sols frenen. Sem-
bla el circuït de Montmeló.” Va-
lient explica que al 2015 van fer 
una medició: “el resultat van ser  
87 decibels quan la normativa eu-
ropea estableix que han de ser 65.”

La FAVB recupera el projecte 
El 9 de novembre de 2017, la 
Federació d’Associacions de 
Veïns de Badalona presentava la 
campanya “Compromesos amb 
la ciutat” on recollia 13 de les 
grans assignatures pendents  de 
Badalona. Per primera vegada en 
molts anys sense debat a la ciu-
tat, la federació veïnal tornava a 
posar sobre la taula la necessitat 
d’abordar “la transformació de la 
ciutat”.  No s’ha concretat encara si 
la FAVB demanarà el soterrament 
o  la remodelació com a via urbana 
però sí vol que es torni a recupe-
rar el tema com a debat polític. 
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Què fer amb l’autopista, un repte de ciutat
Aquesta setmana s’ha complert mig 
segle de la construcció de l’autopista 
C-31. Mig segle d’una infraestructura 
que va dividir la ciutat en dos i que 
des de la seva construcció no només 
va provocar molèsties als ciutadans, 
sinó que va incidir negativament i 
decisivament en l’actual fisonomia de 
Badalona. El disseny de la via no va 
tenir en compte la seva integració a 
la ciutat i malauradament els bada-
lonins i badalonines encara en patim 
les conseqüències. 
Fa 50 anys molts veïns van haver de 
marxar de casa seva perquè el traçat 
de la via passava pel bell mig de les 
seves cases. I els que van quedar-ne 
al costat han patit des d’aleshores els 
efectes de la contaminació atmos-
fèrica i acústica. Els diversos ajun-
taments posteriors van anar prenent 
mesures per minimitzar aquella divi-
sió de formigó, però sempre van ser 
insuficients. Des d’aleshores, què fer 
amb l’autopista va esdevenir l’eterna 

EDITORIAL

Foto: Antoni Capella - Museu  de Badalona

assignatura pendent. 
Soterrar-la o remodelar-la com a via ur-
bana, com passa a l’entrada de Barcelona 
per Glòries, limitant-ne la velocitat, són 
les opcions que han passat per la taula 
dels diferents governs. L’envergadura 
del projecte i el seu cost, però, sempre 
van provocar que quedés guardat en un 
calaix. Un “oblit” agreujat encara més 
amb l’arribada de la crisi econòmica, i 
que va afectar també a la construcció 
dels laterals, farcit de retards.  
És evident, tanmateix, que Badalona, 
més aviat que tard, ha d’afrontar una 
solució global per reparar aquell nyap. 
La modernització i la transformació de 
Badalona en els propers anys passen 
necessàriament per relligar la ciutat i 
acabar amb una barrera que, qüestions 
estètiques a banda, segueix influint ne-
gativament en la vida de molts veïns. 
Tothom és conscient de les dificultats 
d’afrontar un projecte costós i de llarg 
recorregut (es parla de 20 anys), que 
requereix de la implicació de la resta 

d’administracions. Al consistori, però, 
cal exigir-li que no abandoni mai el li-
deratge polític necessari perquè algun 
dia pugui ser una realitat. I a la vegada 

que, mentrestant, no s’oblidi de donar 
resposta als ciutadans que, encara ara, 
50 anys després, segueixen patint dia a 
dia el soroll i la contaminació.
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Joan Carles Lacruz: “No renunciarem a una plaça menys de les que tenim al centre actual”

El projecte de construcció del nou 
centre per a la Fundació Badalona 
Capaç segueix sent un dels més 
difícils de resoldre del govern de 
Badalona. Parlem de la situació 
actual i de les perspectives de 
futur amb el president de l’Asso-
ciació de Famílies de Badalona 
Capaç, en Joan Carles Lacruz.
 
-S’ha contemplat la construc-
ció del nou centre al Turó de 
l’Enric, Montigalà i a la fàbri-
ca Mobba. Com és que no s’ha 
arribat mai a un acord?
Pel que fa a la zona del Turó de 
l’Enric teníem un conveni amb 
l’empresa Mercadona, que no 
costava diners a Badalona. 
S’hagués obert un supermer-
cat i el nostre centre. Era un 
projecte que cuidava l’entorn. 

-Però tampoc va tirar enda-
vant
Exacte, un grup d’ecologistes van 

presentar un estudi dient que no 
es podia construir allà. També el 
partit Guanyem-Badalona va por-
tar en el seu programa electoral 
que no es construirien més grans 
superfícies a la ciutat. Ara podem 
veure que s’han seguit edificant 
Mercadona i Lidl i, el Turó de l’En-
ric segueix com un descampat. 

-I pel que fa a Montigalà i la 
fàbrica Mobba?
El projecte de la fàbrica Mobba 
el vam descartar nosaltres ja que 
ni l’edifici ni el carrer són aptes 
per les nostres necessitats. Per 
exemple, no hi ha espai per des-
carregar l’autobús o camions. 
Pel que fa a Montigalà, l’as-
sociació de veïns del barri van 
assegurar que els terrenys que 
s’estaven valorant estaven desti-
nats a una guarderia municipal. 

-Des del 2017 que es parla 
d’un nou terreny al barri de 

Pomar
Sí, ens va tornar la il·lusió gràcies 
a l’empresa IncaSòl. Ara mateix 

estem en converses a tres bandes 
amb l’Ajuntament de Badalona, la 
nostra Fundació i la constructora.

- I com pinta?
Per ara l’associació de veïns de Po-
mar són reticents a les condicions 

Foto: Joan Carles Lacruz

Els integrants de la Fundació Badalona Capaç fa quasi quatre anys que demanen solucions a l’Ajuntament de Badalona

“Fa cinc anys 
que perseguim 
aquest canvi i 
hem parlat amb 
persones de 
diferents colors 
polítics”

“L’última opció 
que teníem 
sobre la taula 
també s’ha 
esvaït”

que presenta IncaSòl. Aquests 
proposen construir la nostra seu 
amb capacitat per més de 250 per-
sones i edificar 40 pisos socials. 

-S’han mantingut converses 
amb els membres de l’Asso-
ciació de veïns?
Sí, ens hem reunit però he sortit 
molt decebut. Ells asseguren que 
volen la construcció de Badalona 
Capaç però rebutgen totalment la 
construcció dels pisos. No en vo-
len ni sentir a parlar. Associen els 
pisos socials a gent conflictiva. 

-Podria canviar la situació 
amb un altre govern?
No volem jugar a la politica, vo-
lem una solució. Volem un fu-
tur pels nostres familiars. M’és 
igual qui governi, trucarem a 
les portes de qualsevol govern. 

- El conveni amb l’empresa 
Mercadona es podria repren-
dre?
Tenia dates de caducitat i l’última 
era a finals del 2017 i ja no el vam 
renovar. Nosaltres no descartem 
trucar a la porta de Mercadona per 
reprendre’l.

ALBERT ARNAU: “ESTEM EN PEU DE GUERRA, NO PERMETREM 
LA CONSTRUCCIÓ DE 40 PISOS SOCIALS AL BARRI DE POMAR”

L’arribada de nous pisos socials 
al barri de Pomar no convenç 
els veïns. Recorden que els ha 
costat molt aconseguir un cli-
ma de “civisme i convivència” 
al barri. En aquesta zona de la 
ciutat senten que “tot allò que 

no té cabuda en altres barris de 
Badalona, acaba instal·lant-se a 
Pomar”. El president de l’A.V.V  
de Pomar, Albert Arnau, assegu-
ra que no tenen res en contra de 
Badalona Capaç i afegeix que “Po-
mar perd l’última parcel·la prome-

sa per un equipament esportiu”. 
Després d’alguna trobada amb 
els membres de la Fundació, 
Albert Arnau es reafirma “no 
entenem que hi hagi una opera-
ció, que ningú en dóna detalls, 
que inclogui la construcció de 
40 pisos”. Els veïns reclamen 
a l’Ajuntament que trobi la fór-
mula per evitar la construcció 
d’aquests pisos socials. Arnau 
declara que “Pomar ja ha cobert 
la seva quota de pisos de tutela 
i no permetrem que es cons-
trueixi un bloc allunyat del cen-
tre del barri”. I segueix:  “estem 
farts que juguin a tocar la fibra, 
nosaltres hi estem solidaritzats 
però els demanem que busquin 
fórmules per evitar la construc-
ció dels pisos socials”.

Del 16/03 al 22/03/2018
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També ha sorgit una iniciativa popular que recull firmes per cancel·lar la cremada

L’elecció del dimoni protagonista de 
les Festes de Maig de la ciutat ja ha 
rebut crítiques per part dels grups 
municipals de Ciutadans, PSC i PP. 
La figura, dissenyada pel badaloní 
Antonio Amador, es va triar mit-
jançant votació popular i fa al·lusió 
a la intervenció de l’autonomia cata-
lana. En un apunt a Twitter, l’exalcal-
de i president del PP català, Xavier 
García Albiol, ha carregat contra la 
iniciativa: “que l’alcaldessa de la 
CUP vulgui contaminar amb la seva 
ideologia una tradició especialment 
dirigida als nens evidencia en mans 
de quins fanàtics està Badalona“. 
El líder del PSC al municipi, Àlex 
Pastor, ha explicat en un altre apunt 
a Twitter que s’ha plantejat no parti-
cipar en les Festes de Maig en veure 
la figura, però ho farà perquè no vol 
permetre que els independentistes 
“es quedin amb més símbols”.  Per 
part de Cs, el regidor Juan Miguel 

Ciutadans, PP i PSC critiquen la politització 
del dimoni escollit per a les Festes de Maig

López ha criticat el procés per triar 
la figura, ha assegurat que el jurat 
no va ser  imparcial i ha lamentat 
que no hi hagués figures per votar 
d’altres tendències polítiques que no 
fossin sobiranistes. 
Seguint aquesta tendència, també 
ha sorgit una iniciativa ciutadana: 
s’ha creat un Change.org per dema-
nar firmes per cancel·lar la cremada 
del dimoni. Ja s’hi han sumat quasi 
1.500 persones. 

El Govern, a favor.  
En canvi, en un comunicat, el tercer 
tinent d’alcalde José Téllez ha cele-
brat que s’hagi “recuperat el motiu 
crític i satíric sobre l’actualitat que 
sempre havia representat el dimoni 
i ha posat en valor el procés partici-
patiu per a l’elecció.
La figura estarà plantada l’1 de maig, 
tot esperant per ser cremada la nit de 
Sant Anastasi.
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Drivim, concessionaris oficials de Citroën, 
DS Automobiles i Subaru, acaba d’ampliar 
la seva presència al territori català amb la 
incorporació d’un nou concessionari oficial 
Citroën a la ciutat de Lleida. Aquesta nova 
adquisició suposa la consolidació de la 
marca Citroën sota el paraigües de la xarxa 
de concessionaris Drivim i va alineada amb 
l’estratègia de creixement del grup. 
L’adquisició de Citroën a Lleida genera una 
nova presència del grup a la zona de la Ca-
talunya Oest amb una marca generalista del 
mercat de l’automoció. Drivim, actualment 
està present a Badalona, Mataró i Calella 
amb les marques Citroën, DS Automobiles 
(Grup PSA)  i amb Subaru a Badalona.  
“La integració d’aquest nou concessionari 
dins de Drivim crea sinergies en el grup 
d’automoció i contribueix de manera posi-
tiva al nostre creixement. Esperem créixer 
fins arribar a la 1ª posició com a marca 
preferida d’automoció dins de la província 
de Lleida ”, ha destacat Joan Casanovas, 
gerent de grup Drivim.

Nova obertura 
a Lleida dels 
concessionaris 
DrivimLa Fira Badaterra ha ofert xerrades i tallers durant tres dies

Aquest cap de setmana, la Plaça Pompeu 
Fabra ha acollit la 8a edició de la fira Ba-
daterra, un espai de consum responsable, 
ecològic i sostenible, així com un aparador 
de teràpies alternatives. Com ja és tradi-
ció en aquestes dates, durant tres dies els 
badalonins han pogut gaudir de més de 
vuitanta parades on esi podien trobar pro-
ductes d’alimentació saludable, teràpies 
alternatives o d’higiene. Entre els paradistes 
hi havia l’Adrià Gomis, badaloní establert a 
la Selva del Camp. Ell ha creat l’empresa 
Curculio Nucum i ha aprofitat la fira Bada-
terra per promoure la crema de garrofa feta 
amb productes de quilòmetre zero i sense 
additius. Aquest any s’ha seguit amb les 
xerrades i tallers: destaquen els d’olis es-
sencials per a mares i nadons, pastisseria 
vegana, pa o les propietats del romaní, entre 
molts altres. Durant tot el cap de setmana 
s’havien programat una quinzena de xerra-
des, per exemple, sobre ginecologia cons-
cient o teràpies regressives. També s’han 
preparat activitats sobre  el malbaratament 

Més de 80 parades apropen els 
badalonins a la vida saludable 

alimentari o horts urbans. Badaterra ha su-
perat el concepte tradicional de fira en el 
sentit de mercat per a convertir-se en un es-

pai de debat i oci gràcies a la programació 
continuada de tallers, xerrades i activitats i 
la suma de propostes gastronòmiques.

Foto: Marta Grífols

Des del grup municipal asseguren que s’ha “triat el procés per damunt de Badalona”

El PSC de Badalona acusa 
el govern municipal de deslleial

El PSC de Badalona ha sol·lici-
tat a l’alcaldessa de Badalona, 
Dolors Sabater, i a Guanyem 
Badalona, una reunió per “trac-

Foto: Arxiu

tar políticament la proposta de 
pressupostos per al 2018” i 
buscar la solució a “la paràlisi 
actual en la gestió de l’Ajunta-

ment de Badalona”. Els socia-
listes han assegurat en un co-
municat que el 2015 van donar 
suport a la investidura de Saba-
ter amb la condició que “imple-
mentaria i executaria polítiques 
progressistes d’esquerra”, però 
que “s’han topat amb una gestió 
incompetent i estèril”, que ha 
provocat “perjudicis constants 
per als veïns i veïnes”. A més, 
el PSC acusa també el govern 
municipal d’haver “triat el pro-
cés per damunt de Badalona” 
i de situar aquesta ciutat “com 
a punta de llança del procés 
soberanista de Catalunya”. Els 
socialistes han assegurat que 
mai abans s’havien trobat “amb 
una deslleialtat i una falta de 
respecte tan gran davant d’un 
pacte d’investidura”, per la qual 
cosa consideren necessària una 
reunió de caràcter polític, que 

vagi més enllà de les reunions 
tècniques mantingudes per dis-
cutir els pressupostos. “Aques-
ta reunió motivada per la nostra 
preocupació per la gestió muni-

cipal serà extensible, de manera 
particular, a tots els partits del 
Consistori per posar en comú la 
situació actual”, ha destacat el 
PSC de Badalona. 

GARCIA ALBIOL: “EL PSC S’HA ADONAT TARD DELS 
INTERESSOS DELS GRUPS INDEPENDENTISTES”

El regidor i exalcalde de Bada-
lona ha declarat, en resposta 

al PSC, que “la CUP i ERC no 
han dubtat a utilitzar la platafor-
ma del govern municipal com 
a instrument a favor del procés 
independentista”. També aprofita 
per dir que “una part important 
dels veïns afirma que el PSC 
ha comès un error” però acaba 
dient que “està bé que el PSC re-
conegui la gravetat del que pas-
sa a l’Ajuntament” i que “només 
fa falta esperar que l’error no 
s’allargui més en el temps”.
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Cap de setmana d’humor i màgia 
per ajudar a les persones amb TDAH
La Plaforma TDAH impulsa aquestes jornades per fer ‘visible l’invisible’

Reunió a Toulouse. Foto: La Rotllana

Foto: Arxiu

per a incrementar la inclusió social mit-
jançant l’esport, és el tema central d’aquest 
projecte, que a través de dues formacions 
internacionals per a joves educadors i es-
portistes se celebraran durant aquest 2018 
i 2019 a les ciutats de Bucarest (Romania), 
Badalona i Toulouse. Per la seva part, en 
aquest període, la Rotllana serà l’encarrre-
gada d’aportar la seva experiència en la in-
clusió social mitjançant l’esport.

El passat mes de febrer, l’associació La Rot-
llana es va desplaçar a la ciutat francesa de 
Toulouse, sota el programa Erasmus+Sport, 
per acollir a la primera trobada per treballar 
en el projecte ‘The sport for all begings’, que 
l’entitat badalonina realitzarà conjuntament 
en cooperació amb Terres en Melees, Spe-
cial Olympics Romania i el Club Korfbal de 
Badalona. La formació i la capacitació dels 
joves esportistes com a líders i formadors 

La Rotllana coopera 
en un projecte europeu

La Plataforma TDAH (Trastorn per Dèficit 
d’Atenció amb o sense Hiperactivitat) a Ba-
dalona organitza per aquest cap de setmana 
dues sessions d’humor i màgia amb l’ob-
jectiu de fer ‘visible l’invisible’. Aquest és el 
lema que l’entitat ha ressaltat per recaptar 
fons econòmics per continuar amb les xe-
rrades sobre el TDAH i mantenir informada 
a la ciutadania sobre aquest trastorn. En 
primer lloc, aquest dissabte 17 de març a 
les 20 hores, se celebrarà la primera nit de 
monòlegs solidaris amb l’humor de Pepi 

Labrador, Gabriel Córdoba, Jordi Merca, 
José Luís Campanario, Carlos Mancewra 
i Alberto Demomento. La sessió de màgia 
tindrà lloc el diumenge, 18 de març, a les 
12h, on Harvi, el Mag Besora, Alouette, Ma-
gcarroni, Naiv i ‘Churrimongui y Plastilina’ 
pretendran sorprendre el públic. Les dues 
accions se celebraran a l’Ateneu Adrianenc, 
situat al carrer d’Andreu Vidal, 7, de Sant 
Adrià de Besòs, i les entrades tenen un preu 
de 7 euros que aniran destinats íntegrament 
a la Plataforma TDAH Badalona.
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Carmen Machi i Paco León es retroben en aquest film després de la sèrie “Aída”

La pel·lícula “La Tribu” dirigida 
per Fernando Colomo ja s’ha es-
trenat als cinemes. 
El film està inspirat en un 
grup de dones de Badalo-
na d’entre 40 i 60 anys que es 
feien anomenar “Les Mamis”.  
Cansades d’esperar cada tarda que 
les seves filles sortissin de classes 
de ball van decidir apuntar-se a 
classes de hip hop a l’acadèmia la 
Tribu Urbana Center de Badalona.  
En el film es poden reconèixer es-
pais de Badalona com Can Merca-
der al barri Casagemes. 
La seva fama va transcendir tant 
que van arribar a participar en el 
concurs de la cadena Telecinco 
“Got Talent”. 
“La Tribu” és una comèdia amb 
aires de musical urbà que explica 
la història de Virgínia (Carmen 
Machi), que treballa de dona de 
fer feines però a qui agrada molt 

Arriba als cinemes “La Tribu”, inspirada 
en un grup de ballarines badalonines

ballar al carrer, i que s’allibera de 
les seves preocupacions munda-
nes ballant funky o reguetón amb 
les seves companyes de feina. 
Virginia acaba de recuperar el fill 
que feia molts anys que havia do-
nat en adopció, Fidel (Paco León), 
un executiu que ho ha perdut tot, 
també la memòria. 
Amb aquest grup de ball, mare i 
fill descobriran que, tot i venir de 
mons molt diferents, tots dos por-
ten el ritme a la sang.
Amb aquest film Paco León i Car-
men Machi es reuneixen de nou 
després d’interpretar durant anys 
a la sèrie “Aída”. 
Segons ha explicat Machi: “És 
la primera vegada que treballem 
junts des de la sèrie i, d’alguna 
manera, el retrobament dels per-
sonatges de “La Tribu” va acom-
panyat del nostre propi retroba-
ment. I això és preciós” La Tribu: Cartell Promocional
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Descobert el disseny guanyador 
del cartell de les Festes de Maig 2018
També s’ha donat a conèixer el color del mocador, que enguany serà magenta

Foto: Ajuntament de Badalona

Foto: Miquel Tomeu

El divendres, 23 de març, la Congregació 
dels Dolors de Badalona organitzarà la seva 
processó. Es tracta d’una antiga processó, 
documentada ja a principis del segle XVIII. 
Les darreres dècades s’havia fet per l’inte-
rior de l’església de Santa Maria de Bada-
lona, però des de fa uns anys es  torna a 
fer pels antics carrers del “Dalt la Vila” de 
Badalona. Començarà a les 17’45 davant 
la parroquia de Santa Maria. A les 18’15 
sortirà la processó que recorrerà els carrers 
mentre al campanar es fa sonar el “toc de la 
corona”.     

Processó de la Mare de Déu dels 
Dolors abans de Setmana Santa

Recorrerà els carrers de Dalt la Vila

Aquest dimecres s’ha presentat el cartell de 
les Festes de Maig 2018. Enguany, l’autora 
és la Sandra Fernández, alumna de l’Escola 
d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de 
Badalona. El cartell guanyador i els fina-
listes han estat presentats en un acte que 
s’ha fet a la seu d’aquest centre educatiu i 
que ha comptat amb la presència del tercer 
tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit Bada-
lona Democràtica, Jose Téllez; de l’autora 
del cartell guanyador, Sandra Fernández; 
dels dos alumnes finalistes, Gisela Neira 

i Alberto Delgado, i també de professors i 
alumnes de l’escola. La guanyadora Sandra 
Fernandez Corpas, viu a Girona i té 24 anys. 
Sempre ha estat interessada pel món de l’art 
encara que, com ella mateix afirma, mai es 
va atrevir a endinsar-se en ell, fins ara. Tam-
bé s’ha aprofitat l’acte per donar a conèixer 
el color del mocador, que serà magenta. Per 
tercera vegada, els nois i noies del Conse-
ll dels Infants de Badalona han escollit el 
color del mocador. L’elecció es va fer en la 
trobada del CIB del dia 24 de gener.



21Jordi Creixell - redaccio@diaridebadalona.com JoventutJoventut20 Jordi Creixell - redaccio@diaridebadalona.com Núm. 606 Del 16/03 al 22/03/2018

LA PRÈVIA 23a Jornada ACB. Pavelló Olímpic, dissabte 17 de març a les 20.30 h

Nova oportunitat a l’Olímpic 

LÓPEZ-AROSTEGUI

NICOLÁS LAPROVITTOLA

PATRICK RICHARD

JEROME JORDAN TOMASZ GIELO

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

MONBUS OBRADOIRO 
Entrenador: Moncho Fernández

E. BENDZIUS

PEPE POZAS

MATT THOMAS

NEMANJA RADOVIC ARTEM PUSTOVYI

A la primera volta, triomf gallec per 77-68. / Obradoirocab.com

Segon partit consecutiu a casa i segona 
oportunitat per aturar d’una vegada per totes 
la dinàmica negativa. La salvació segueix a 
dues victòries, però cada jornada que pas-
sa queda menys temps per enganxar-se 
a la permanència. Toca guanyar de forma 
immediata, perquè els rivals segueixen re-
forçant-se (el Burgos ha fitxat l’aler eslovè 
Vlatko Cancar) i en aquesta pròxima jornada 
algun dels rivals directes sumarà (hi ha un 
duel directe entre el Betis i el Bilbao). 
L’afició badalonina ha de tornar a omplir 
les graderies per empènyer un equip verd-
i-negre que no acaba de sortir-se’n. Contra 
el Baskonia hi va haver bons moments d’in-
tensitat defensiva i els vitorians van estar 
incòmodes en moltes fases, però aquest 
cop va faltar encert ofensiu, especialment 

des de fora. Amb un 4/26 triples és molt 
difícil guanyar, sobretot si et falta potencial 
interior. 
El Baskonia va tornar a posar de relleu 
les mancances dins la pintura de la Pen-
ya, que aquest cap de setmana tampoc ho 
tindrà gens fàcil contra un joc interior amb  
l’ucraïnès Artem Pustovyi (2m18) i l’aler-pi-
vot Nemanja Radovic (2m08). Un binomi 
que al partit de la primera volta (77-68 per 
als gallecs) ja va fer un estrip (48 de valo-
ració entre els dos). L’escorta Matt Thomas 
(15,7 punts per partit) i l’aler lituà Eimantas 
Bendzius són altres amenaces d’un Obra-
doiro amb vells coneguts (Nacho Llovet i 
Albert Sàbat) i que  suma ja deu victòries. 
Els de Moncho Fernández, però, venen 
d’encaixar dues derrotes seguides a la lliga. 

Propera jornada

 Tecnyconta S. - Real Madrid
 Baskonia  -  Herbalife GC
 Morabanc Andorra -  UCAM Múrcia
 Divina Joventut  -  Monbus Obradoiro
  RETAbet Bilbao  -  Betis Eplus 
 València Basket -  Iberostar Tenerife
 Unicaja  - Montakit Fuenla  
 Delteco GBC  - Movistar Est. 
 San Pablo Burgos - Barça Lassa

  Equip  G P

 1 Real Madrid 19 3
 2  Barça Lassa 15 7
 3 València Basket 15 7
 4  Baskonia 15 7
 5  Unicaja 14 8
 6  Herbalife G. Canària 14 8
 7 Montakit Fuenla 14 8
   8  Morabanc Andorra 13 9
 9  Iberostar Tenerife 12 10
10     UCAM Múrcia 11 11
 11     Monbus Obradoiro 10 12
 12    Delteco GBC 9 13
 13    Movistar Estudiantes 9 13
14  Tecnyconta Saragossa 7 15
 15    RETAbet Bilbao                     6            16
 16    San Pablo Burgos                     6            16
17  Betis Eplus 5 17
 18    Divina Joventut           4           18

ClassificacióResultats darrera jornada

Montakit Fuenla - Movistar Est.                 87-81
UCAM Múrcia - San Pablo B.                          67-64
Betis Eplus  - Morabanc Andorra      89-100
Iberostar Tenerife - Tecnyconta S. 100-94
Divina Joventut - Baskonia 61-75   
Valencia Basket  - RETAbet Bilbao 87-67
Unicaja  -  Delteco GBC                   114-88
Barça Lassa   -  Real Madrid  94-72
Herbalife  - Monbus Obradoiro  82-64

Birgander va protagonitzar l’ensurt del matx. / ACB

López-Arostegui (8), Laprovittola (15), Gielo 
(9), Richard (6), Jordan (14) -cinc inicial-, Con-
ger (4), Birgander (-), Vidal (-), Kulvietis (3), 
Nogués (-), Ventura (-) i Zagars (2).

61

DIVINA JOVENTUT 

La Penya va caure contra el Baskonia i 
no va poder aprofitar les absències im-
portants del conjunt vitorià, que es va 
presentar sense Shengelia (MVP del 
curs amb 20,9 de valoració per partit) ni 
Granger. Per sort, la resta de rivals en la 
lluita per la permanència no van guanyar 
i els badalonins, malgrat encaixar l’onze-
na derrota consecutiva, continuen a dues 
victòries de la salvació. 
El desencert va suposar un llast per al 
Divina Joventut, que després d’una pri-
mera meitat d’equilibri (32-34) es va 
encallar en atac. El mal percentatge en 
triples (4/26) va resultar letal, perquè la 

Malmanis (-), Marcelinho Huertas (8), Janning 
(6), Poirier (6), Garino (3) -cinc inicial-, Vildoza 
(6), Timma (13), Voigtmann (16), Beaubois (11) 
i Diop (6). 

75

BASKONIA

Els badalonins van signar un 4 de 26 en triples 

El desencert passa factura a una Penya 
que s’encalla en atac en la segona part

pintura va ser vitoriana. El Baskonia va 
agafar 22 rebots més, Voigtmann va su-
mar 16 punts i 14 rebots i Diop va ser 
clau, anul·lant Jordan. A més, Birgander 
només va poder jugar 2 minuts. Va rebre 
un fort cop a la cara i va sortir en llitera. 
Per sort les proves posteriors van descar-
tar una fractura al pòmul.  

Arran de la delicada situació que travessa 
la Penya, els clubs de la ciutat van voler 
donar suport a l’entitat verd-i-negra durant 
el partit contra el Baskonia. Jugadors de la 
Unió Bàsquet Llefià, els Maristes Ademar, 
l’AE Sant Andreu Natzaret, l’AB Badalona 
2005, el Col·legi Cultural, el Círcol Catòlic, 
la Minguella, el Badalonès, l’AE Dosa, el  
Sant Josep i el Badalona Bàsquet Club van 
omplir les graderies de l’Olímpic i van exhi-
bir una pancarta de suport a la Penya. Els 
presidents de les diferents entitats també 
van acompanyar Juanan Morales a la llotja. 

Suport dels 
clubs de 
bàsquet
de la ciutat 

Jordi Creixell - redaccio@diaridebadalona.com
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NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER

1- Jaime Fernández, 
Campazzo, Heurtel
2- Ponitka, San Emeterio, 
Neal, Ribas
3-Tomic, Shengeila, 
Jerome, Norel

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA A LA SUPERMANAGER DE BA-
DAGRES DE LA MÀ DE DANI MIRET. T’APUNTES!!!

El guanyador de la tem-
porada rebrà una Pilota 
firmada pels jugadors de 
la Penya!

LLIGA

Jornada 22
1º angel arias herrero 2  angelbasket (Badalona)  211,00 
2º SEGON  JOAN CRISOL (Tiana)  209,60 
3º Como pollos sin cabeza  majolivares (Utiel)  203,80
...............................................................................................................

7º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  191,60

Lliga (general)
1º Penyacrack3  manel14penya (Badalona)  4.235,00 
2º Penyacrack2  manel14penya (Badalona)  4.215,20 
3º DRAMA  RAMONRIVALDO (Santa Coloma)  4.201,80
...............................................................................................................

14º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  4.071,80

Equip  del Diari
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El júnior, aixecant el títol en el darrer torneig de l’Hospitalet. / Paco Largo

L’equip júnior del Divina Joventut ja coneix 
quin seran els seus rivals en la final a vuit 
de l’Eurolliga, que se celebrarà a Belgrad 
del 17 al 20 de maig. Els de Dani Miret han 
quedat enquadrats en el grup B, juntament 

Bayern de Munic, Estrella Roja i Stellazzurra Roma, 
rivals de la Penya a la fase final de l’Eurolliga júnior

amb el Bayern de Munic, l’Estrella Roja de 
Belgrad i l’Stellazzurra Roma. A l’altre grup 
hi haurà el Lietuvos Rytas, el CFBB París, el 
Real Madrid i el Mega Bemax de Belgrad.
La Penya s’estrenarà el dijous 17 de maig 

contra l’Estrella Roja i posteriorment s’en-
frontarà a l’Stellazzurra Roma (divendres 
18) i al Bayern de Munic (dissabte 19). Els 
dos primers de cada grup disputaran la gran 
final, el diumenge 20. El Joventut buscarà 

repetir l’èxit del 2013, quan va conquerir el 
títol europeu júnior sota la batuta de Paco 
Redondo, guanyant el Barça en la final (82-
59). José Nogués, ara al primer equip, for-
mava part d’aquell conjunt campió. 

Arturs Zagars: debut a l’ACB amb només
17 anys i en la seva primera temporada a Badalona
El base letó va aterrar al Joventut l’estiu passat per incorporar-se al júnior 

El base letó, contra el Baskonia.  / D. Grau - CJB

Arturs Zagars no oblidarà la data 
de l’11 de març del 2018. El base 
letó de només 17 anys va debutar a 
la lliga ACB amb la Penya i, a més, 
va anotar la seva primera cistella a 
l’elit. Una gran entrada que va fer 
esclatar l’Olímpic, sempre cofoi de 
poder gaudir dels nous valors.
La història de Zagars a Badalona, 
però, va arrencar tot just l’estiu 
passat, quan va deixar el seu país 
i el seu equip, el BJBS Riga, per 
fitxar per la Penya. Els tècnics 
verd-i-negres ja el tenien clissat 
i ja l’havien convidat per disputar 
un torneig amb el júnior a Praga, 
conscients del seu potencial. Tot 
i no destacar  encara pel seu físic  
(ara ja s’ha enfilat fins al 1m90), la 
seva intel·ligència i les seves qua-
litats com a passador i anotador el 
convertien en un gran projecte de 
futur. 
Sota les ordres de Dani Miret, Za-

gars s’ha convertit en una peça clau 
al júnior verd-i-negre, destacant 
en la gran temporada que estan 
fent els badalonins, campions del 
torneig de l’Hospitalet i classificats 
per a la final a vuit de l’Eurolliga. 
A l’Hospitalet Zagars va signar 14 
punts, 3,3 rebots i 6,3 assistències 
per partit. La seva bona feina el va 
portar fa uns dies a incorporar-se 
als entrenaments del primer equip 
i diumenge passat Carles Duran va 
decidir donar-li l’alternativa contra 
el Baskonia, en detriment de Neno 
Dimitrijevic.  Veurem si repeteix 
contra l’Obradoiro aquest dissab-
te, però sembla clar que el letó 
trepitja fort. Evidentment encara 
li queda molt per millorar i ha de 
continuar treballant de valent per 
no parar de créixer, però la Penya 
va tenir bon ull quan l’estiu passat 
el va convèncer de seguir aprenent 
a l’Olímpic. 

Zagars, un tio llest
Diumenge va debutar un altre jove ADN 
Penya amb el primer equip a l’ACB. És 
Arturs Zagars, un jove letó de 17 anys 
que juga al júnior i que pocs el coneixien. 
Va arribar només fa un any a la Penya, el 
director del bàsquet base David Jimeno el 
seguía feia temps i els clubs grans no el 
van valorar perquè media un pam i mig 
menys. Però es va apostar per ell i és un 
jove amb molt futur. Diu el seu tècnic al jú-
nior Dani Miret que és descarat i molt llest 
com ho demostra el fet que en el segon 

entrenament amb el primer equip ja va de-
manar el dossier de jugades per saber-ho 
tot. Escolta i això el fa créixer. Diumenge es 
va presentar en societat però el seu reco-
rregut será gran. Aquest amic de Porzingis 
té futur i esperem que la Penya es mantin-
gui en l’elit per poder retenir també el talent 
dels joves que hi ha al planter. La crisi del 
Joventut és económica i esportiva però el 
què sempre està a primer nivel europeu és 
la feina del bàsquet base. Felicitats perquè 
no és gens fácil. Gens.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET
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Rubén Sánchez: “No em va passar pel cap marxar 
del Badalona en el mercat d’hivern”
Si hi ha un futbolista que represen-
ta la ratxa imparable del Badalona 
en els dos últims mesos aquest és 
el càntabre Rubén Sánchez. Pràcti-
cament inèdit en la primera volta, 
el migcampista cedit pel Racing de 
Santander ha estat un dels protago-
nistes principals del seu equip en 
els dos últims mesos.

- A la primera volta no va ser 
mai titular i es va parlar que 
podia sortir en el mercat d’hi-
vern. Què va passar perquè no 
fos així?
- Bé si, però no em va passar pel 
cap la possibilitat de sortir del 
Badalona. Al final, es tracta d’ado-
nar-se del que necessita i el que 
demana l’entrenador. I de treballar 
el doble per convèncer-lo.

- Què ha canviat perquè ara 
sigui titular?
- Potser abans no convencia a l’en-
trenador, però també vaig patir una 

lesió i una operació de nas que em 
van impedir rendir al cent per cent. 
Fins i tot després de recuperar-me. 
En tot cas, em vaig centrar a en-
trenar i en treballar per donar-li la 
volta a la situació. Creia en mi i, per 
sort, a hores d’ara estic molt millor.

- Vostè i l’equip. Ara juga habi-
tualment i fa quasi dos mesos 
que no perden...
- Sí, estic molt content de poder 
competir en tots els partits i d’apor-
tar coses a l’equip. Si l’equip està 
bé, ajuda a cadascun de nosaltres. 
A mi m’ha anat molt bé.

- Què ha motivat, per a vostè, 
aquest canvi tan positiu que 
hi ha hagut des del mes de 
febrer?
- Som un grup unit i els primers 
resultats, després de l’aturada na-
dalenca, ens van fer reflexionar: 
havíem de posar tots més de la 
nostra part. Aquesta reflexió i les 

incorporacions del gener, que han 
aportat molt, han estat la clau. Ara 
ens toca aprofitar la bona dinàmi-
ca i seguir empenyent, més que 
mai.

- On es troba millor, com a mig 
centre o en la posició en què 
juga ara, més avançat?
- Sempre he jugat de migcampista 

avançat, però no tinc cap problema 
a jugar a la banda, o com a mitja-
punta. No tinc una posició fixa.

- Què els demana Manolo Gon-
zález als que juguen per darre-
re dels davanters?
- En atac ens dóna llibertat, per 
moure’ns i crear perill. En defensa, 
intensitat i ordre tàctic.

- Parli de Juan Antonio Segura. 
Ja el coneixia, oi?
- Si, vaig coincidir amb ell a Al-
meria. Quan em va preguntar pel 
Badalona, li vaig dir que no s’ho 
pensés i que vingués, que hi havia 
un gran grup i un gran equip, que 
creixeria molt com a futbolista. La 
veritat és que està demostrant que 
és un gran jugador. Com ja feia a 
Almeria.

- On es veu la temporada que 
ve? Vol tornar al Racing?
- Encara queden mesos de compe-
tició, no ho he pensat. Ara només 
penso en els partits que ens que-
den.

- Signaria jugar el play-off 
d’ascens contra el Racing?
- Tant de bo! Però el nostre objectiu 
és la permanència, i ja el tenim a 
l’abast. A partir d’aquí, farem el que 
puguem per seguir pujant en la 
classificació.

Foto: Eloy Molina.

LA PRÈVIA Jornada 30. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 18 de març. 17 hores.

Cap a la sisena consecutiva

ONTINYENTCF BADALONA
POSICIÓ 7è

15 Partits a fora G 4  E 5  P 6
Gols a fora Marcats 13 Rebuts 22

Entrenador Vicente Parras.

POSICIÓ 6è
14 Partits a casa G 8  E 5  P 1

Gols a casa Marcats 20  Rebuts 8
Entrenador Manolo González.

L’Ontinyent serà el rival d’aquest diumenge. 
Davant del conjunt valencià, el Badalona mi-
rarà de perllongar, a les cinc de la tarda i a 
l’Estadi, la sensacional ratxa de victòries que 
l’ha situat en el sisè lloc de la classificació. De 
moment en van cinc de seguides, sis en els 
últims set partits. El pròxim repte, però, no 
serà fàcil: l’Ontinyent, a qui entrena Vicente 
Parras -que va acabar el curs passat a segona 
divisió, dirigint a l’Elx-, s’ha mantingut en la 
meitat de la taula durant tota la temporada i té 
només un punt menys que l’equip de Manolo 
González. Serà, ben segur, un os dur de rose-

gar. De fet, a El Clariano, en la primera volta, 
ja va demostrar el que és capaç de fer, guan-
yant el partit en el minut 88 quan el resultat 
més just hauria estat l’empat. Això si, fora de 
casa, tot i que ha aconseguit quatre triomfs en 
quinze partits, ni guanya ni ha marcat des de 
fa més de tres mesos.
Com va passar en la darrera jornada, contra 
l’Atlètico Saguntino, el Badalona s’enfrontarà 
a un equip que ha jugat entre setmana un 
partit de Copa Federació. En el cas de l’On-
tinyent, dimecres es va veure les cares amb 
el Vilafranca en el partit de tornada de la se-

Foto: Eloy Molina.
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AT. SAGUNTÍ  -  BADALONA

Propera Jornada

 At. Saguntí 1  - Badalona 2 
 Llagostera 2 - Olot 1
 Hércules 1 -  Formentera 0
 At. Balears 2 -  Dep. Aragón 0
 Peña Deportiva 0 -  Peralada 1
 Vila-real B 1 -  Mallorca 1
 Cornellà 1 - Lleida 0
 Ebro 1   -  València B 0
 Ontinyent 0    -  Sabadell 0
 Alcoià 1 -  Elx 1

  Equip PTS GF GC

 1. Mallorca 58 39 18
 2. Vila-real B 50 37 21
 3. Elx 48 43 25
 4. Cornellà 48 42 32
 5. Lleida 44 30 24
 6. Badalona 43 30 28
 7. Ontinyent 42 24 27
 8. Hércules 41 30 24
 9. Ebro 39 24 27
 10. València B 39 48 38
 11. At. Saguntí 39 32 33
 12. Peralada 36 28 31
13. Sabadell 36 24 23
 14. Alcoià 35 22 24
 15. Olot 33 27 29
 16. Llagostera 32 22 31
 17. Formentera 31 18 30
 18. At. Balears 27 24 34
 19. Peña Deportiva 27 19 31
 20. Dep. Aragón 13 23 56

Classificació

At. Saguntí: Lluna, Quesada, Rafa Gimeno, 
Marín (David Fas, 84’), Óscar López, Kata 
(Nuha, 70’), Álex Felip, Jorge Julià (Fluixà, 
63’), Esteve, Lois i Granell. 

Badalona: Morales; Albarrán, Robusté, Mo-
yano, Héctor Camps (Rubén Sánchez, 55’); 
Álvaro Vega, Sergio Maestre; Robert Simón, 
Segura (Joel Cañaveras, 87’), Néstor Querol; 
Rufo (Toni Lao, 76’).

Gols:  1-0, Esteve (20’); 1-1, Néstor Querol 
(38’); 1-2, Álvaro Vega (80’).
 
Àrbitre: Pedro Campoy (murcià). TG: Álex 
Felip i Héctor Camps.

C.E. SeagullManel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

 Badalona - Ontinyent
 València B -  Vila-real B
 Mallorca  -  Formentera
 Dep. Aragón -  At. Saguntí
 Sabadell -  Llagostera
 Olot - Alcoià
 Peña Deportiva   -  Hércules
 Peralada   -  At. Balears
 Lleida -  Ebro
 Elx  -  Cornellà

Resultats 29a jornada

mifinal i va aconseguir una victòria (2-0) que 
el situa a la final. En tot cas, el missatge que 
surt des del vestidor escapulat continua sent 
de prudència màxima i de respecte absolut 
al rival. El primer objectiu, de portes enfora, 
és assegurar la permanència de manera ma-
temàtica, per molt que el play-off estigui a 

cinc punts i la zona baixa, a onze.
Manolo González podrà tornar a disposar de 
Marcel Serramitja, però encara no d’Uche, 
que continua lesionat. El nigerià, Aly Couli-
baly i Adrià Parera, que la setmana que ve tor-
narà a entrenar, són les tres baixes. Xiularà el 
partit l’àrbitre balear Sebastián Ripoll Solano. 

Foto: Eloy Molina

en defensa i, cada vegada més, solvent en 
l’àrea rival. A més, no té la urgència d’al-
gun dels seus rivals per acabar en la zona 
de play off. Tot plegat el fa entrar amb bon 
peu en els últims dos mesos de lliga. Això 
si, haurà de seguir picant pedra perquè al 
davant tindrà l’Ontinyent, l’Alcoià, l’Ebro, 
el Formentera i el València B, a l’Estadi; i 
el Llagostera, el Cornellà, el Vila-real B i el 
Mallorca, fora de casa.

Recuperat de la seva lesió, Marcel Serra-
mitja va tornar a marcar i Néstor Querol 
va decidir, en l’amistós que va disputar el 
Badalona dimecres passat a l’Estadi, contra 
el FC Lahti, un equip de la primera divisió 
de Finlàndia. Si alguna cosa pot millorar en 
l’equip escapulat, enmig d’aquest moment 
dolç, és la punteria dels seus davanters. 
Per això els gols contra l’equip finlandès 
van ser especialment ben rebuts en el ves-
tidor de Montigalà. L’assaig de dimecres va 
deixar poca cosa més. Marqueta va poder 
jugar un partit sencer i jugadors com Kevin 
Lacruz, Toni Lao, Kilian Duran i Joel Caña-
veras van disposar de més minuts dels que 
han tingut en les últimes setmanes. En tot 
cas, el Badalona no va perdre el bon costum 
de guanyar, com ha fet en els últims cinc 
partits de lliga.
Els nou que queden fins al final del cam-
pionat arriben en un bon moment, amb la 
salvació quasi assegurada matemàticament 
i una ratxa de 19 punts aconseguits en els 
últims set partits. L’equip de Manolo Gonzá-
lez és pràctic i eficaç, molt difícil de superar 

Tot de cara abans dels dos 
últims mesos de lliga

Núm. 606 Del 16/03 al 22/03/2018

El Seagull manté el seu màxim 
però el Collerense no afluixa (1-0)
Un gol d’Irina Uribe al primer temps manté el Seagull líder

Foto: M. Expósito

Un gol d’Irina Uribe al primer 
temps manté el Seagull líder del 
grup 3 de Segona Divisió des-
prés de superar el Pardinyes per 
la mínima a l’Estadi. Tot i això, el 
Collerense, principal perseguidor 
de les ‘gavines’ també ha fet els 
deures. 
L’aire a Badalona, que ha bufat fort 
durant tot el partit, ha estat favo-
rable al Seagull durant la primera 
meitat, fet que ha permès l’equip 
de Ferrón dominar el partit. El do-
mini a la represa s’ha invertit. El 
Pardinyes ha guanyat terreny i ha 
posat les coses difícils al Seagull.
 El Seagull, que no ha pogut sen-
tenciar el partit, ha patit fins al 
final, però els 3 punts s’han que-
dat a Badalona. «No hem pogut 
matar el partit a la primera meitat 

i això ha fet que a la segona part 
ens toqués patir fins al final, però 
aconseguim 3 punts molt bons, 
sobretot en aquest moment, que 
ens permeten encarar els dos 
partits que vénen ara sent líders», 
destaca Ferrón. El tècnic de les 
‘gavines’, tot i haver patit, valora 
també les victòries ajustades: «Va 
bé aconseguir aquestes victòries 
patint. Tenim dèficit de jugado-
res a dalt, per tant hem de ser un 
equip fort, solidari, i treballar les 
victòries, que són totes molt difí-
cils».
 Amb aquests 3 punts les bada-
lonines segueixen líders, a punt 
per encarar el tram final de la 
temporada contra rivals directes 
pel liderat. El Pardinyes, per la 
seva banda, se’n va cap a Lleida 

orgullós de la feina feta, i amb 
ganes de seguir lluitant. El tram 
final de la temporada serà clau 
per un Seagull que vol mantenir 

el liderat fins al final. 

‘Colle’ i AEM no afluixen 
Quan resten 5 jornades per fina-

litzar la Lliga regular, el ‘Colle’ 
segueix a un punt de les gavines 
i l’AEM Lleida a sis, pròxim rival 
badaloní (diumenge, 11:30h).
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El Young Talent segueix a la seva, Pere Gol i Pomar 
sumen dos triomfs balsàmics
Pere Gol i Pomar segueixen lluitant per la salvació a Tercera Catalana

Foto: M. Expósito

La Unificació Llefià va sortir del 
Municipal de Trinitat amb un sa-
bor agredolç. Agre perquè el partit 
va finalitzar amb un resultat que 
no va acabar de traduir la feina 
que van fer els jugadors de Jordi 
Souto a la gespa i dolç perquè no 

van permetre cap ocasió de gol al 
Besòs Baró de Vive. L’equip roig-
i-blanc va tenir dificultats per en-
trar en calor al partit però a partir 
dels primers deu minuts la sala de 
màquines de la ‘Llefi’ va començar 
a funcionar i va començar a gene-

rar ocasions. 
El capità de l’equip, Isra, amb una 
rematada al pal i un altre d’Àlex 
Saumell a la fusta, van ser els 
primers avisos dels de Souto a la 
porteria local, encara que cap va 
traspassar la línia de gol. 

Es van generar arribades durant 
el primer acte amb la sensació 
de superioritat però sense obte-
nir el premi merescut al descans. 
A la represa, el Baró de Viver es 
va enfortir en defensa però sense 
potenciar la parcel·la ofensiva. El 
domini territorial va ser visitant 
però sense finalitzar les jugades. 
Amb el xiulet final, repartiment de 
punts entre dos equips a la zona 
còmoda de la taula. 
Diumenge a les 12h, el FC Ar-
gentona visitarà el Municipal de 
Llefià.

A Tercera Catalana, la notícia més 
positiva de la jornada la vam viu-
re a Lloreda i no precisament per 
una victòria de l’equip local sinó 
perquè el Pomar va aconseguir 
una victòria molt important en la 
lluita del conjunt de Jorge Rincón 
per la salvació. Sergio va avançar 

els verds a la represa i Ayoub va 
igualar el partit de penal a les aca-
balles del matx. Dos minuts més 
tard, Marc va confirmar els tres 
punts a favor del Pomar. 
Per la seva part, el Young Talent de 
Ricardo Parra segueix sense rival 
en la seva lluita per l’ascens des-
prés de golejar el Rocafonda (0-4) 
amb dianes de José (2) i Alberto 
(2). Quan resten 10 jornades per 
tancar la Lliga regular, les de Sant 
Roc són líders amb 57 punts, cinc 
més que el Singuerlín. Finalment, 
el Pere Gol va tancar el darrer 
triomf badaloní amb una victòria 
per la mínima contra el Premià de 
Dalt (0-1) amb gol de Daniel. 
A la darrera categoria on hi ha 
representació badalonina, el Sis-
trells (grup 14) va caure contra el 
Baró de Viver B (2-4) i la UE Bu-
falà (grup 16) no va tenir opcions 
contra la Barceloneta (2-6).
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Arribar al tram final de la temporada amb 
opcions matemàtiques de classificar-se per 
la promoció d’ascens a LEB Plata no era 
l’objectiu, ni de bon tros. Però la gran fei-
na del CB Coalci Sant Josep s’ha dirigit en 
aquesta trajectòria. Tot i això, aquest repte 
s’ha esvaït pràcticament després de caure 
al centre parroquial contra el Bàsquet Me-
norca (67-73), candidat a l’ascens. El matx 
a Badalona va arrencar amb el conjunt de 
Sergi Vives liderant el marcador al quart 
inicial (20-17). Tot i que Will Truss arrosse-
gava molèsties, el pívot americà va arriscar 
15 minuts a pista, sense poder oferir el seu 
màxim (4 punts i 5 rebots). Els parroquials 
van augmentar la diferència al segon perío-
de (37-33) però el Menorca va començar 
a retallar diferències a la represa. El tercer 
temps es va tancar amb un mínim avantatge 
badaloní de dos punts (54-52) però un par-
cial negatiu de 0-12 va sentenciar el matx a 
favor dels visitants al darrer temps. 

Copa: Maristes agafa aire
Després de sis jornades consecutives de 

derrotes, el Maristes Ademar de Lluís Gar-
cía va celebrar un triomf vital de cara a la 
permanència a la categoria. Els badalonins 
van superar el Mollet (79-63) en un matx 
que va arrencar amb domini local (23-18). 
Abans del descans, l’avantatge es va incre-
mentar a nou punts (32-41). A la represa, 
l’atac del Mollet es va congelar completa-
ment (sis punts) i el Maristes ho va aprofitar 
per sentenciar el matx (63-38). Fran García 
va ser el màxim anotador del Maristes amb 
23 punts. Per la seva banda, el Badalonès 
de Xavi Riera no va poder confirmar la pri-
mera ensopegada de l’Esparraguera, líder 
del grup (58-63). Tres triples al primer quart 
va mantenir els visitants al capdavant al 
marcador (11-19). Tot i això, els punts ba-
dalonins des de la línia de tir lliure van ani-
vellar el matx (30-31) abans del descans. A 
la represa, un parcial de 8-0 va capgirar el 
partit a favor dels dimonis però el poder del 
líder va reaparèixer abans dels darrers 10 
minuts (47-44). Al darrer minut, un parcial 
de 0-5 va condemnar els de Riera.
Finalment, al grup 2, el Círcol de Juli Jimé-

nez tampoc va sumar els dos punts contra el 
Sant Cugat (72-59) en un partit molt igualat 
durant el primer temps (11-13; 32-26). A 
la represa, però, el tir exterior local va per-
judicar els badalonins i ho van arrossegar 
durant els darrers 10 minuts.

Primera, Segona i Tercera
A Primera Catalana, la Minguella s’allunya 
de les quatre primeres posicions després de 
caure contra un aspirant a l’ascens, l’Horta 
(52-57). Una categoria per sota, a Segona, 
el Badalonès B va caure a La Plana contra el 
CB Cornellà B (64-89). A Tercera Catalana, 
la Minguella B va superar la Cultural a Ca-
sagemes (58-51), el Maristes B va guanyar 
l’Alisos (64-53), la UB Llefià se’n va empor-
tar el segon derbi del cap de setmana davant 
el Sant Josep B (84-78) i el Natzaret versus 
Círcol B (58-52). L’ABB va tancar els triomfs 
badalonins contra l’Stucom (101-55). 

Copa Fem: El Draft és d’una altra Lliga
El Joventut Femení de Toni Madrid no va 
tenir opcions en la seva visita a La Bastida 

contra el Draft Gramenet (71-48), el gran 
aspirant a la permanència ‘express’ a Copa. 
Tot i això, el conjunt verd-i-negre es va 
aconseguir anivellar el marcador durant el 
segon temps (30-30). 

Primera, Segona i Tercera
A Primera, la Minguella va posar punt final 
a la ratxa negativa que acumulava i va su-
mar un triomf balsàmic a la pista del Prat 
(40-54) i s’aferra a la salvació. Per la seva 
banda, el Natzaret va caure a Pomar contra 
l’Osona (56-67). L’equip de Gómez no va 
poder contrarestar els 5 triples de les oso-
nenques al primer quart (11-22).
Una categoria per sota, a Segona, el Círcol 
Catòlic va caure contra el Collblanc(59-62) 
i la Llefià va fregar el triomf contra el Nou 
Esplugues (71-70). A Tercera, la Llefià B va 
superar el St Cugat (61-56), el Sant Josep 
va guanyar el Sabadell (44-66), el Joventut 
B va perdre a la pista del St Andreu (51-47), 
el Círcol B no va donar opcions al Mataró 
(66-42) i el Natzaret es va imposar al Pre-
mià (52-51).

El somni de Plata s’esvaeix; l’Ademar agafa aire; 
la Minguella perd pistonada
Sense opcions a La Bastida; la Minguella s’aferra a la salvació
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Toni Santiago - redaccio@diaridebadalona.compoliesportiu

Pateix una derrota davant l’Atlético Mijas per 3-4

El primer equip del Club Tennis 
Taula Badalona, el Sosmatic, re-
bia a casa a un Mijas delmat per 
la baixa de Juan Gómez. L’alineació 
pràcticament obligava a Joan Mo-
regó i Adrià Fernàndez no fallar i 
les coses es van tòrcer de seguida 
quan en el primer partit, Moregó 
cedia ajustadament amb José Luis 
Maestre. Però Antoni Prados no ho 
ha posar gens fàcil i a punt va estar 
d’avançar els badalonins contra el 
mateix jugador, després que Fer-
nàndez i Moregó no fallessin amb 
el tercer jugador visitant. L’andalús 
ho va salvar després de quatre pi-
lotes de partit de Prados i un gran 
Fernàndez va conduir el partit als 
dobles al vèncer a Carlos Martín. 

El Sosmatic Badalona 
s’apropa a l’abisme

Era el primer dobles de la tempora-
da, la primera vegada que jugaven 
junts Moregó i Fernàndez ia la pa-
rella li va costar entrar en joc. Amb 
0-3 es van començar a entendre i 

quan la remuntada semblava pos-
sible, els andalusos van empor-
tar-se el quart onze als avanatges 
després de diversos intercanvis 
espectaculars.

Partit complicar a priori el 
que havia de disputar l’equip 
badaloní amb l’actual líder 
de la categoria, Spartans de 
Granollers. Va ser una jorna-
da poc vistosa dels Taurons 
on al quart d’hora ja havien 
encaixat dues marques. Poc 
encert en les decisions locals 
i falta de fortuna en dues ac-
cions feien que els Spartans 
s’escapessin al marcador 
amb un 3 a 27 al descans. 
Semblava que jugador a juga-
dor la línia de tres quarts dels 
Taurons podia ser superior 
al rival tot i que la seva mitja 
apertura marcava la diferència 
i manava la serva línia amb 

gran autoritat i bones deci-
sions. A les fases estàtiques, 
melé, touches i agrupaments, 
el Granollers clarament tenia 
més experiència. Amb dificul-
tats a totes i cadascuna de les 
melés jugades i falta de presa 
de decisions en algunes juga-
des badalonines, on la man-
ca de picaresca i experiència 
era evident i comprensible. 
Tot i això, ha estat un partit 
d’aprenentatge per gran part 
de l’equip. Ara toca aixecar-se 
i a lluitar els que resten per 
sumar punts i aconseguir 
l’objectiu. Una nova plaça que 
els faria jugar la fase de grups 
del pròxim any.

Derrota dels Taurons 
davant el líder 
Granollers

Foto: CTT Badalona
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Felicitats, el sol ja entra al teu signe i amb ell, la primavera. 
Una mica de festa i esbarjo en mig de tantes obligacions labo-
rals, t’ajudarà a fer front a la situació.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Connexió entre el que sents, les teves emocions més profun-
des i les obligacions. Pots trobar-te fent coses que fins ara no 
t’agradaven gaire, amb certa satisfacció.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Cerques evadir-te d’algunes obligacions que no et deixen des-
connectar del tot. Ajudes a algú que saps que ho necessita de 
veritat i possiblement ho portes tot en secret.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Els pensaments et porten lluny i a vegades fins i tot t’enverines 
tu sol. Ja toca passar a l’acció i deixar de donar voltes. Si ne-
cessites aclarir alguna cosa, pregunta.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Ningú millor que tu mateix, sap el que et passa per dins. Deixa 
de recolzar-te en opinions alienes, ja que és una manera de 
postergar solucions. Fes valer la teva opinió.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
No permetis que les inseguretats et minin l’estima, tots tenim 
punts febles. Sents que no tens prou o no arribes on vols arri-
bar. Valora’t per qui ets, no pel que tens.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
La teva filosofia de vida pot estar enfocada ara en alliberar-te 
del pes d’alguns pensaments i sentir-te més lliure en la teva 
relació. Ja no vols relacions que ofeguen.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Nostàlgia de separar-te d’algunes pertinences. Tu, com to-
thom, també experimentes l’afecció pels objectes. Però no 
estaria de més, desfer-se del que és realment innecessari.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Ganes de nous començaments, de descobrir coses fresques, 
novells coneixements que et proporcionin el plaer de saber 
més. Possibles noves amistats entren a la teva vida.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Fas valoracions del que és realment important. Sobretot si da-
rrerament has tingut algun contacte amb la mort, ara veus les 
coses d’una altra manera, no tan materialista.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Pots notar-te cansat, com si vinguessis d’una llarga batalla, i 
potser és cert. Has posat tanta energia en tirar endavant en les 
darreres setmanes que toca un bon descans.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
No paguis amb una mala dieta les obsessions o pors que t’an-
goixen. Desfogar-te amb el menjar no et farà bé. Cerca activi-
tats sanes o parlar en confiança del que et preocupa.

Sudokus

Solucions
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