
La Penya no 
es rendeix
Els accionistes del Joventut 
fan pinya i s’oposen a la 
dissolució de la societat 

El vaixell de l’ONG 
Proactiva Open 
Arms segueix 
retingut a l’illa 
de Sicília               3

Foto: penya.com
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EDITORIAL

Els accionistes del Joventut SAD van dir “no” 
a dissoldre la societat. I ho van fer d’una forma 
rotunda. A la junta d’accionistes d’aquest di-
jous, la més multitudinària dels darrers anys, 
hi havia representat un 33,83% del capital so-
cial i un 99,97% va refusar plegar veles. 
Abans de la votació Juanan Morales, president 
del club verd-i-negre, va fer una radiografia 
de la situació. Va admetre que que l’entitat deu 
dues mensualitats als seus treballadors, però 
que està al dia d’altres compromisos clau, 
com els pagaments a Hisenda i la Seguretat 
Social. “La Penya no té un problema econò-
mic, té un problema de tresoreria perquè no 
ha rebut ingressos que tenia compromesos”, 
va dir Morales, que no va estalviar critiques 
al consistori. 

Els accionistes del Joventut fan pinya 
i s’oposen a la dissolució de la societat 

“Tot i haver presentat les factures, el club 
encara no ha rebut ni un euro del contracte 
de patrocini”, va lamentar el president verd-i-
negre, que tampoc no entén l’exigència d’un 
aval per rebre la bestreta del 50% (468.000 
euros) de la subvenció de la Fundació: “És 
falsa l’afirmació que la Penya ha rebut diners 
sense control. No entenc l’ombra de sospita 
que s’estén sobre la Penya”. 
Ara mateix assolir l’aval per cobrar la subven-
ció i desbloquejar el pagament del patrocini 
són les prioritats, però Morales va admetre 
que estan buscant altres vies, com nous 
acords de patrocini i converses amb possi-
bles inversors. “Hem parlat amb tres inver-
sors, que demanen el control del club. Les 
línies vermelles són mantenir el planter i que 

Quan dimarts el Ple va aprovar desbloque-
jar la subvenció de la Fundació Badalona 
Capital Europea del bàsquet, atorgant una 
bestreta del 50% (uns 468.000 euros), 
tot semblava encarrilat, però la reunió del 
Patronat de la Fundació de dimecres, on 
s’havia de completar el tràmit per rebre els 
diners, va provocar un tomb de 180 graus. 
El fet d’haver de presentar un aval, cosa que 
mai abans havia passat per rebre un 50% 
d’una subvenció, va provocar sorpresa i 
disgust en el consell d’administració del 
Joventut. El daltabaix, però, va arribar quan 
es va saber que aquest aval no podia ser 
patrimonial ni d’actius, sinó de garantia lí-
quida del 120% de la bestreta (és a dir el 
50% de la subvenció més un 20). La Penya 
pretenia avalar amb l’actiu del Mas Ram i 
també va proposar fer-ho amb els drets 
d’explotació de l’Olímpic dels pròxims anys, 
valorats en 25 milions d’euros, però no es 
va acceptar. 

L’aval per poder 
rebre la bestreta 
del 50% de la 
subvenció causa 
nous entrebancs

  Juanan Morales, durant la junta. / Manel Expósito

el club segueixi a Badalona”, va explicar el 
president, que tot i això va afegir que vendre 
la SAD hauria de ser l’última opció. 

Un aval mancomunat
Pel que fa a l’aval, d’uns 560.000 euros (el 
120% de la bestreta de la subvenció), un 
grup de socis, encapçalat per Carles Sagués, 
va proposar aconseguir-lo de forma manco-
munada. “Si 400 persones avalem 1.500 eu-
ros, arribaríem a la quantitat que fa falta”, va 
explicar. El club, tanmateix, també treballa de 
valent per assolir aquest aval per altres vies, 
parlant amb entitats financeres i institucions. 
Una de les opcions aniria de la mà de la Fe-
deració Catalana i la Secretaria General de 
l’Esport. Imatge del Ple de dimarts./ Ajuntament BDN

La Penya s’autoafirma 
Setmana de girs inesperats i molta tensió al voltant 
del futur de la Penya. Dimarts el panorama semblava 
aclarir-se amb l’aprovació per part del Ple d’una bes-
treta de la subvenció de la Fundació Badalona Capital 
Europea del Bàsquet, però tot va canviar per l’exi-
gència d’un aval per poder fer efectiu el pagament. 
La Penya va entendre que podia avalar amb algun 
dels seus actius, com el Mas Ram, però dimecres 
es va trobar que això no era possible, i que calia un 
aval de garantia líquida (diners). Aquest nou escull 
va encendre totes les alarmes just abans de la junta 
d’accionistes, que malgrat la gravetat del moment va 

apostar rotundament per no llançar la tovallola. Per unani-
mitat. Xifres i votacions a banda, però, la trobada a l’Olím-
pic va ser un autèntic exercici d’autoafirmació del model 
i els valors que representen el Joventut. Juanan Morales 
en va fer una defensa aferrissada i iniciatives com les de 
Carles Sagués, de buscar un aval de forma mancomuna-
da fent pinya amb altres socis i aficionats, van evidenciar 
que, tot i les dificultats, l’esperit verd-i-negre segueix ben 
viu i unit que mai. 
Res no està resolt encara, però voler seguir lluitant és 
el primer pas. Cal, alhora, aprendre dels errors que s’ha 
comès els darrers anys en la gestió de l’entitat, que d’una 

vegada per totes necessita trobar l’estabilitat perduda. 
Una pilota que també està a la teulada de l’Ajuntament. 
No hi ha dubte de la voluntat inequívoca d’ajudar la Pen-
ya, però també s’han produït massa cops de timó i ana-
des i vingudes. L’exemple més clar, el compromís públic 
de la compra del Mas Ram, amb roda de premsa inclosa, 
per després fer marxa enrere i apostar pel patrocini. La 
picabaralla política també ha interferit i al final tot plegat 
s’ha anat empantanegant. Juanan Morales, al final de la 
junta d’accionistes, deia: “No hauríem d’haver arribat 
mai fins aquest punt”. I té raó. Almenys que serveixi de 
lliçó a tots per fer les coses d’una altra manera.
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Aquest cap de setmana s’ha presentat com a 
partit politic Tú eres Badalona (TEB). La nova 
formació, sorgida per un grup de Facebook que 
ja arriba a més de 36 mil membres, ha anunciat 
que es presentaran a les eleccions municipals 
del 2019.
Amb el Centre Cultural de La Salut ple de gom 
a gom, el president Juan Manuel Wenceslao ha 
declarat que el programa electoral no es farà pú-
blic fins el moment de la campanya però ja ha 
avançat que tenen una vocació clarament mu-
nicipalista amb una política senzilla i de gestió. 
Pedro López, secretari de l’organització, també 
ha afirmat que “si governem treure’m el cotxe de 
multes que només serveix per recaptar”.

Nova formació 
política per a 
les eleccions 
municipals

Foto: Tú eres Badalona

El vaixell de l’ONG Proactiva Open Arms 
segueix retingut a Itàlia

Foto: Proactiva Open Arms

L’ONG de Badalona Proactiva Open Arms en-
cara té retingut el vaixell en un port de l’illa 
italiana de Sicília, on va arribar el cap de 
setmana després de rescatar 218 immigrants 
que es trobaven a la deriva en el Mar Medi-
terrani. “Estem en una situació de presa del 
vaixell preventiva”, ha relatat el fundador de 
l’ONG, Óscar Camps, i ha afegit que preveuen 
que se’ls acusi d’un delicte en haver traslladat 
al grup de migrants des d’aigües líbies fins 
a territori italià. El fundador de l’ONG Proac-
tiva Open Arms, Òscar Camps, ha assegurat 
aquest dilluns que els tres membres de la 
tripulació del vaixell de rescat d’immigrants 
encausats a Itàlia -el capità del vaixell, el cap 
de missió i el coordinador- “s’enfronten a pe-
nes d’entre 4 i 7 anys de presó, entre altres 
motius, per facilitar el tràfic de persones”.
Recordem que  la fiscalia de Catània va order-
nar la immobilització del vaixell  “Open Arms” 
i l’obertura d’una investigació per un possible 
delicte de “promoció de la migració il·legal” 
a Itàlia per, suposadament, no haver escoltat 
les ordres dels guardacostes libis. Segons el 
diari local La Reppublica, la policia italiana 
es va presentar al vaixell i va exigir la docu-
mentació del mateix al seu capità, Marc Reig, 
que al seu torn va exigir una ordre judicial, 
pel que va ser convidat a acompanyar-los a 

comissaria. 
La situació va empitjorar després que el fiscal 
de Catània ordenés la confiscació del vaixe-

ll i l’acusés de ser una associació criminal 
dedicada a la immigració il·legal. Segons 
l’acusació, el vaixell català tindria “la voluntat 

de portar immigrants a Itàlia” i hauria “violat 
la llei i els acords internacionals en no lliu-
rar-los a les autoritats líbies”.

Dolors Sabater possible candidata 
a les eleccions municipals del 2019

Guanyem Badalona en Comú ha començat 
a treballar en la candidatura que es presen-
tarà a les pròximes eleccions municipals de 
2019 i una de les primeres coses que es 
planteja el partit a nivell intern és flexibilit-
zar l’aplicació del seu propi codi ètic perquè 
l’actual alcaldessa de la ciutat, Dolors Saba-
ter, pugui repetir com a cap de llista i aspirar 
a la reelecció. La plataforma Guanyem Ba-
dalona en Comú, integrada pels comuns i la 
CUP, proposa presentar-se a les eleccions 
en coalició amb la resta de forces que són 
al govern municipal: Esquerra i ICV-EUiA.

Actualment, el codi ètic estableix que els 
càrrecs electes només podran representar el 
partit durant un mandat per evitar la “perpe-
tuació” i combatre la “professionalització” 
de la política. Tot i això, segons argumenta 
el propi partit, el lideratge que s’ha generat 
al voltant de Sabater i el seu perfil com a 
persona capaç de generar “consensos” més 
enllà de Guanyem podria fer que es revisés 
aquesta clàusula perquè Sabater pogués 
encapçalar una altra candidatura.Foto: Diari de Badalona
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Entre altres activitats organitzades per la Comissió de Cultura de Llefià

El passat dimecres, 21 de març, els barris 
de Llefià es van despertar amb els carrers 
i places empaperades amb missatges i pa-
raules ben travades, en forma de poesia, 
triades per les associacions  i els alumnes 
de les escoles públiques que integren la 
Comissió de Cultura de Llefià. D’aquesta 
manera, s’ha volgut celebrar una de les ci-
tes que festegen les lletres i la diversitat de 
les llengües, concretament, el Dia Mundial 
de la Poesia.
 
Marató de lectura
D’altra banda, el pròxim dissabte 24 de 
març, a partir de les 11 del matí, en la con-
fluència entre les avingudes de Marquès de 
Sant Mori i de Doctor Bassols, arrencarà 
una Marató de lectura al carrer de poesies 
pròpies o triades d’entre tot l’univers d’au-
tors. L’objectiu és apropar aquest gènere 
literari a tots els veïns i les veïnes, treure’l 
allà on hi concórrer molta gent i acostar tant 

Llefià celebra el Dia Mundial de la Poesia 
amb una marató de lectura poètica

Foto: @pedperet

La rambla Floridablanca, del barri de Sant 
Mori de Llefià, tornarà a acollir el dissabte 
21 d’abril, de 10 a 15 hores, el mercat ‘Wa-
llapop’, que l’Associació de Veïns de Juan 
Valera organitza per segon any. Es tracta 
d’una iniciativa solidària que pretén donar 
una segona oportunitat als objectes que ja 
no fem servir i es troben en bon estat. El 
termini d’inscripcions, que són gratuïtes i 
obertes a tota la ciutadania, serà del 26 al 30 
de març i del 2 al 13 d’abril a la mateixa en-
titat, situada al carrer de Juan Valera, 55-59.

Obertes les 
inscripcions 
per al mercat 
WallapopDiumenge 25 de març se celebra la 28a Moixiganga

Badalona enceta la Setmana Santa amb 
el pregó i la Processó dels Dolors

L’escriptor Jaume Oliveras ha estat l’enca-
rregat aquest dijous de donar el tret d’inici 
a la programació d’activitats relacionades 
amb la Setmana Santa 2018, organitzada 
per la Processó del Dijous Sant, una cita 
que celebra 390 anys. Tot seguit, aquest 
mateix divendres 23 de març, a les 18.15 
hores, la Mare de Déu dels Dolors sortirà 
des de l’església de Santa Maria i recorrerà 
els carrers i places de Dalt la Vila.
 
28a Moixiganga
Ja de cara el diumenge 25 de març, l’es-
glésia de Santa Maria acollirà a les 21.30, 
la representació de la Moixiganga, que 
enguany arriba a la 28a edició. En aquesta 
ocasió, i com ja va succeint en els darrers 
anys, els quinze quadres escènics dels que 
consta actualment la Moixiganga aniran 
acompanyats de l’actuació dels Estaferms 
de la Confraria de Sant Anastasi, del Rincón 
del Arte, de la Capella de la Música de Ba-
dalona, els Bastoners de Canyet i La Bossa 
Verda.

Foto: Arxiu

la possibilitat d’escoltar les persones que 
s’han decidit a declamar o simplement, i 
segura, llegir, com de facilitar la lectura més 
improvisada i espontània. I és que des de la 
Biblioteca de Llefià - Xavier Soto es carrete-
jaran llibres de poemes al carrer perquè qui 
vingui triï, remeni i llegeixi en aquell mo-
ment. A més, es penjaran un exemplar de 
cadascuna de les poesies enviades de les 
entitats i penjades pels carrers durant el Dia 
Mundial de la Poesia.
 
Comissió de Cultura de Llefià
Aquesta comissió està integrada per una 
vintena d’entitats sectorials del territori, 
tan esportives, culturals, escolars i infan-
tils, que treballen de manera coordinada i 
intensa per apropar l’art de la cultura, espe-
cialment la popular catalana, a tota la ciu-
tadania. Entre les seves accions s’hi troba 
el Carnestoltes, la calçotada, el Dia de la 
Dansa i el Dia del Micaco, entre altres.

Núm. 607
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L’Escola del Mar i Marina de Badalona van 
iniciar el passat octubre, la tercera edició del 
cicle de conferències “Anar a Mar” on, es-
pecialistes de diferents disciplines, aborden 
temes d’actualitat o d’investigació vinculats 
amb el mar. Demà dijous a les 19h es farà 
la conferència “Mosaics, frescos i ceràmica: 
com veien la fauna marina al món antic?”. 
La conferència anirà a càrrec del biòleg marí 
Enric Cahner. En aquest recorregut pel pas-

Aquest dimecres, 21 de març, de 10 a 12 
hores, en la zona esportiva municipal Can 

L’Associació d’Amics de Sant Jeroni i Grup 
d’Espeleologia de Badalona han estat pre-
miats per l’Associació Catalana d’Amics de 
l’Aigua per la recuperació de la Font de Sant 
Miquel i la Mina de la Font Santa. Després 
de 10 anys sense rajar aigua, la font de Sant 
Miquel, a l’interior del monestir de Sant Je-
roni de la Murtra de Badalona, torna a fer-ho 

Nova conferència 
del cicle “Anar a mar”

Badalona 
estrena la Mobilona

Premis de l’Aigua per a 
l’Associació d’Amics de 
Sant Jeroni

sat veurem com les imatges reflectides en 
els mosaics, frescos i ceràmica ens donen 
molta informació de com era el mar fa més 
de 2.000 anys i, fins i tot, algunes pistes de 
l’actual canvi climàtic.
L’objectiu principal d’”Anar a Mar” és apro-
par la comunitat científica a la ciutadania i, 
per altra banda, donar a conèixer el mar des 
de visions i aspectes molt diferents amb la 
intenció d’obrir un espai de coneixement i 

Cabanyes, es farà la 1a edició de la Mobi-
lona, la diada de l’educació viària de Ba-
dalona. En aquesta 1a edició hi participen 
280 nens i nenes de 3r de primària de set 
escoles (Les Ciències, Lestonnac, Mares 
de Déu de la Salut, Miguel Hernández, Pere 
de Tera, Planas i Casals, i Rafael Alberti). 
També hi participen com a dinamitzadors, 
14 alumnes de secundària de l’escola Les-
tonnac.
La Mobilona neix amb l’objectiu d’afavorir 
l’adquisició de competències i el coneixe-
ment entre els infants dels drets que tenen 
com a vianants, passatgers de vehicles o 
conductors de bicicletes.  
Els nois i noies de cada escola han parti-
cipat en la creació del cartell d’aquesta 1a 
edició. Cada una de les lletres de la paraula 
Mobilona ha estat pensada i dibuixada per 
nois i noies de les diferents escoles.

de debat a l’entorn del mar.
El cicle consta de 6 conferències de 
temàtica diversa, sempre amb el mar 
com a fil conductor. Les conferències van 
començar el passat 26 d’octubre de 2017 
i s’acabaran el 26 d’abril de 2018, fent-se 
de manera alternativa a l’Escola del Mar i 
al  Centre d’Activitats del Port.  Totes les 
conferències comencen a les 19h i l’ac-
cés és lliure i gratuït.

Els Amics del Teatre Zorrila es sumen a les 
celebracions  del Dia Mundial del Teatre, 
amb la Nit de les Guineuetes. Durant l’es-
pectacle d’aquest dissabte es farà entrega 
de la guineueta honorífica a Josep Maria 
Balaguer, un veritable home de teatre bada-
loní i també ha acordat atorgar les següents 
guineuetes:
A Ricard Abellan, president l’Orfeó Badalo-
ní; Maria Arnal, cantautora badalonina; Odi-
le Arqué, poetessa; l’actor i director Xavier 
Ricart;  l’entitat Òmnium Cultural i l’Escola 
Betúlia, També s’entregarà una guineueta a 
l’obra ART, resultant de la votació popular 
per elegir la millor obra vista en un escenari 
badaloní l’any 2017.

Nit de les 
Guineuetes 
2018

Del 23/03 al 29/03/2018

gràcies a la iniciativa altruista de les dues 
entitats.
Els premis van ser entregats ahir a Barcelona 
i pretenen estimular, de forma no dinerària, 
totes aquelles iniciatives, actuacions o tra-
jectòries que tinguin quelcom a veure amb la 
voluntat de millorar la relació de la població 
catalana amb l’aigua i el seu entorn natural.

Foto: El Punt Avui
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LA PRÈVIA 24a Jornada ACB. Pabellón Insular Santiago Martín, dissabte 24 de març a les 21.00h

Aixecar-se un altre cop 

D.  CONGER

NICOLÁS LAPROVITTOLA

PATRICK RICHARD

JEROME JORDAN TOMASZ GIELO

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

IBEROSTAR TENERIFE 
Entrenador: Fotis Katsikaris

K. VASILEIADIS

R. SAN MIGUEL

MATEUSZ PONITKA

FRAN VÁZQUEZ TIM ABROMAITIS
Sergi Vidal, en el duel de la primera volta. / D. Grau - CJB

“Que ningú es pensi que ens 
rendirem”. Aquestes paraules 
de Carles Duran després del cop 
baix rebut contra l’Obradoiro són 
el camí per tornar-se a aixecar i 
afrontar amb la màxima convic-
ció la visita a la pista de l’Iberos-
tar Tenerife. És cert que la Penya 
ha estat incapaç fins ara de guan-
yar fora de casa, però el temps 

Derrota cruel de la Penya, que va caure en 
l’últim sospir i amb polèmica. Els verd-i-
negres, amb empat a 62 en el marcador, 
van tenir l’última possessió per guanyar 
el matx. Laprovittola va buscar el bàsquet 
del triomf amb una penetració, però el seu 
tir no va entrar. Jordan va agafar el rebot 
ofensiu i va encistellar el que semblava 
el 64-62 definitiu, però els àrbitres es 
van treure de la màniga una falta en atac 
inexistent del jamaicà en el rebot. Una de-
cisió que va donar dos tirs lliures a Nacho 
Llovet amb un segon en el rellotge. L’ex-

s’esgota i no hi ha espai per a les 
lamentacions. Toca passar pàgi-
na del que va passar contra els 
gallecs i lluitar per una victòria 
que serveixi de punt d’inflexió i 
acosti l’equip a una salvació que 
segueix a dos triomfs de distàn-
cia. 
L’Iberostar no és un rival fàcil i 
menys en el seu pavelló, on ha 

verd-i-negre no va perdonar per enfonsar 
una mica més una Penya que acumula ja 
12 derrotes consecutives. Llovet va ser, a 
més, protagonista a la sala de premsa, on 
Carles Duran el va acusar de fer “flopping” 
(deixar-se caure al mínim contacte). “Això 
de Nacho Llovet és una vergonya i em sap 
greu perquè és un jugador sortit d’aquí”, 
va dir el tècnic. Unes declaracions que van 
aixecar polseguera i que van tenir respos-
ta del pivot: “Estic dolgut. No entenc com 
se’m responsabilitza a mi d’una decisió 
arbitral”. 

sumat 9 dels 12 triomfs que té a 
la butxaca. La Penya, a més, ho 
sap de primera mà. Ha perdut 
els darrers quatre enfrontaments 
amb el conjunt de Tenerife, que 
a la primera volta va assaltar 
l’Olímpic per 73-76. Mateusz 
Ponitka (34 de valoració) i un 
Fran Vázquez que sempre juga 
bé contra els verd-i-negres (16 

punts i 6 rebots) van exercir de 
botxins aquell dia. Des d’ales-
hores, però, han canviat moltes 
coses. A Badalona i a Tenerife, 
on també hi ha hagut relleu a 
la banqueta. Nenad Markovic va 
ser substituït per Fotis Katsikaris 
i amb el tècnic grec va arribar 
l’aler Kostas Vasileiadis. 
Després d’una gran primera volta 

(10-7) i de jugar les semifinals 
de copa, l’Iberostar ha abaixat 
una mica el pistó (2-4 les últimes 
sis jornades), fruit també d’un 
calendari difícil. Això l’ha allun-
yat a dues victòries de la zona de 
“play-off”, però els de Katsikaris, 
novens (12-11), mantenen viva 
l’esperança de ficar-se en la llui-
ta pel títol.

Propera jornada

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

  Equip  G P

 1 Real Madrid 20 3
 2  Barça Lassa 16 7
 3 València Basket 16 7
 4  Baskonia 16 7
 5  Montakit Fuenla 15 8
 6  Unicaja 14 9
 7 Morabanc Andorra 14 9
   8  Herbalife G. Canària 14 9
 9  Iberostar Tenerife 12 11
10     Monbus Obradoiro 11 12
 11     UCAM Múrcia 11 12
 12    Delteco GBC 10 13
 13    Movistar Estudiantes 9 14
14  Tecnyconta Saragossa 7 16
 15    RETAbet Bilbao                       7            16
 16    San Pablo Burgos                     6            17
17  Betis Eplus 5 18
 18    Divina Joventut             4           19

Classificació

Conger (2), Laprovittola (11), Gielo (8), Richard 
(9), Jordan (7) -cinc inicial-, Dimitrijevic (1), 
Birgander (4), López-Arostregui (6), Vidal (4), 
Kulvietis (6), Nogués (-) i Ventura (4). 
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DIVINA JOVENTUT 

Radovic (1), Pustovyi (7), David Navarro (10), 
Bendzius (15), Pozas (3) -cinc inicial-, Sàbat 
(10), Simons (-), Llovet (5), Spires (4), Thomas 
(5) i Laksa (3). 
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OBRADOIRO

Amb empat a 62 xiulen una falta inexistent de Jordan

Una polèmica decisió arbitral
deixa la Penya amb la mel als llavis 

Resultats darrera jornada

Tecnyconta S. -  Real Madrid                 81-96
Baskonia  - Herbalife G. Canària                          91-66
Morabanc Andorra - UCAM Múrcia      90-70
RETAbet Bilbao  - Betis Eplus 93-79
Divina Joventut - Monbus Obradoiro 62-63   
Valencia Basket  - Iberostar Tenerife 74-61
Unicaja  -  Montakit Fuenla                   82-86
Delteco GBC   -  Movistar Estudiantes  101-91
San Pablo Burgos  - Barça Lassa  101-103
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La Penya viu coses molt estranyes

El Joventut està vivint, sens dubte, els 
pitjors moments de la seva història. 
Ningú sap com acabarà tot plegat 
perquè encara es confia en allò que 
la vida dona sorpreses. Però ara ma-
teix el què estan passant són coses 
estranyes . Esportivament l’equip està 
fatal però, a més, l’acció final contra 
l’Obradoiro és una cosa que no pas-
saria a cap altre pista que no fos a 
Badalona. Crec que se li ha perdut al 
respecte a la Penya. I evidentment la 
situació esportiva actual no és culpa 

dels àrbitres. Políticament també hi 
ha coses molt rares. La visita del se-
cretari de l’esport de l’estat José Ra-
món Lete dient que buscarien 40 mil 
euros per ajudar a la Penya tal com 
està com em va deixar perplex. I les 
seves paraules dient que el Joventut 
ha d’estar a l’ACB també. Només ho 
entendria si al darrer tingués un pla 
per intentar que la Penya es mantin-
gui a l’elit. Sinó no entendria res del 
què va fer i va dir. El temps dirà si van 
ser simples paraules o hi hauran fets.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET
NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER

1- Campazzo, Heurtel, 
Granger
2-Ponitka, Landesberg, 
Neal, Ribas
3-Tomic, Norel, 
Shengeila, Tavares

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 23
1º No hay color  tonirb (Badalona)  251,80 
2º SFDB  virolas (Sant Fruitós de Bages)  247,80 
3º AlbertBDN  AlbertBDN (Badalona)  241,80
...............................................................................................................

17º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  219,00

Lliga (general)
1º Penyacrack3  manel14penya (Badalona)  4.457,80 
2º Penyacrack2  manel14penya (Badalona)  4.407,60 
3º Penyacrack1  manel14penya (Badalona)  4.392,00
...............................................................................................................

10º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  4.290,80

Equip jornada 24
Diari de Badalona

Del 23/03 al 29/03/2018

L’argentí acapara minuts en pista i contra l’Obradoiro pràcticament va jugar tot el partit
La direcció de joc ha estat un 
maldecap des de l’inici de curs. 
El fiasco del fitxatge de Mavra 
ja va suposar un primer contra-
temps, que l’arribada de Maalik 
Wayns (ara de baixa per lesió) 
tampoc va acabar de resoldre. 
Finalment va aterrar cedit pel Ze-
nit l’argentí Nicolás Laprovittola, 
que des de la seva arribada s’ha 
erigit en el timó, gairebé únic, 
del Divina Joventut. 
Excepte el partit del seu debut, 
encara amb Diego Ocampo a la 
banqueta (27 minuts al Palau 
Blaugrana), l’argentí sempre ha 
superat els 30 minuts en pista. 
Una tendència que s’ha man-
tingut amb l’arribada de Carles 

La direcció del joc verd-i-negre,
gairebé en exclusiva per a Nico Laprovittola 

Duran i que va tenir la màxima 
expressió contra l’Obradoiro, on 
gairebé va jugar tot el partit (36 
minuts i 11 segons). El preu a 
pagar, però, és el cansament que 
algun cop ja li ha passat factura, 
perdent clarividència en els mi-
nuts finals.  
Amb un Neno Dimitrijevic irregu-
lar (necessita cremar etapes en la 
seva formació després d’arribar 
molt ràpid al primer equip) i 
sense Wayns, sembla clar que 
gairebé tot passarà per les mans 
de l’argentí. Ara mateix un refe-
rent indiscutible (15,3 punts i 6 
assistències de mitjana), però 
que ha de vigilar amb les pilotes 
perdudes (22 en 6 partits). 

Visita del president del CSD,
més simbòlica que efectiva 
José Ramón Lete, Secretario de 
Estado para el Deporte i president 
del Consejo Superior de Deportes 
(CSD), va ser dilluns a Badalona, on 
es va reunir amb el president de la 
Penya, Juanan Morales, el Secretari 
General de l’Esport de la Generali-
tat, Gerard Figueras, l’alcaldessa, 

Dolors Sabater, i representants d’al-
guns grups municipals. La trobada 
va ser més cosmètica que efectiva. 
Es va escenificar el consens de 
les administracions per ajudar la 
Penya, però Lete es va limitar a 
prometre un ajut simbòlic d’uns 
40.000 euros per a la Penya, dins 

d’un programa del CSD de suport 
a l’esport base pendent de trobar 
patrocinadors. Al capdavall, molt 
soroll per no res. El president del 
CSD, això sí, va llançar floretes a la 
Penya, assegurant que “és més que 
un club de bàsquet” i una “icona de 
l’esport català i espanyol”.

Lete, parlant
 amb Carles Duran. / J.C.  

Nicolás Laprovittola.  / D. Grau - CJB
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LA PRÈVIA Jornada 31. Municipal de Llagostera. Diumenge, 25 de març. 12 hores.

I ara, a somiar

LLAGOSTERA CF BADALONA
POSICIÓ 6è

15 Partits a fora G 3  E 5  P 7
Gols a fora Marcats 10 Rebuts 20

Entrenador Manolo González.

POSICIÓ 16è
15 Partits a casa G 3  E 6  P 6

Gols a casa Marcats 15  Rebuts 19
Entrenador Óscar Álvarez.

Després d’arribar als 46 punts, amb la 
victòria davant l’Ontinyent a l’Estadi, la 
sisena consecutiva, el Badalona visitarà 
aquest diumenge al migdia la UE Llagos-
tera, un equip que lluita a la desesperada 
per sortir de la zona baixa. Els de Manolo 
González han assolit el principal objectiu, 
que era salvar la categoria, i ara disposen 
de vuit jornades per mirar de tancar de ma-
nera brillant una temporada que, fa només 
dos mesos, tenia molt mala pinta. Amb la 
sensacional ratxa de 22 punts de 24 pos-
sibles, el Badalona s’ha guanyat el dret a 

ser considerat un dels aspirants al play-off 
d’ascens a segona. Per molt que el missat-
ge que surti del vestidor continuï sent de 
prudència i que les graderies de l’Estadi 
no s’omplin com mereixeria un equip amb 
aquesta dinàmica.
Diumenge toca un partit aspre i incòmode, 
davant d’un rival ferit, fet per aspirar a les 
primeres posicions però que, quan s’està 
a punt d’entrar en la recta final de la lliga, 
ocupa el lloc de promoció de descens com 
a conseqüència d’una ratxa totalment opo-
sada a la del Badalona: ha perdut quatre 

Foto: Eloy Molina.
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BADALONA  -  ONTINYENT

Resultats 30a jornada

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

  Equip PTS GF GC

 1. Mallorca 59 40 19
 2. Elx 51 46 25
 3. Vila-real B 50 37 23
 4. Cornellà 48 42 35
 5. Lleida 47 31 24
 6. Badalona 46 31 28
 7. València B 42 50 38
 8. Ontinyent 42 24 28
 9. Hércules 41 30 25
 10. Sabadell 39 26 24
 11. At. Saguntí 39 32 34
 12. Ebro 39 24 28
13. Peralada 37 28 31
 14. Alcoià 36 23 25
 15. Olot 34 28 30
 16. Llagostera 32 23 33
 17. Formentera 32 19 31
 18. Peña Deportiva 30 20 31
 19. At. Balears 28 24 34
 20. Dep. Aragón 16 24 56

  Equip PTS GF GC

 1. Mallorca 59 40 19
 2. Elx 51 46 25
 3. Vila-real B 50 37 23
 4. Cornellà 48 42 35
 5. Lleida 47 31 24
 6. Badalona 46 31 28
 7. València B 42 50 38
 8. Ontinyent 42 24 28

Classificació

Badalona: Morales, Albarrán, Kilian (Héctor 
Camps, 84’), Robusté, Moyano; Sergio Maestre, 
Segura (Álvaro Vega, 64’); Robert Simón, Rufo 
(Adri Rivas, 76’), Rubén Sánchez; Néstor Querol. 

Ontinyent: Álvaro Campos, Bauti (Nemesio, 38’), 
Verdú, Russo, Carrasco, Juanan, José Antonio So-
ler, Rubio (Sascha, 64’), Raúl, Fran Machado (Álva-
ro Sánchez 81’) i Tito.

Gols:  1-0, Néstor Querol (54’).
 
Àrbitre: Sebastián Ripoll Solano, assistit en 
bandes per José García Ferrer i Antonio Magi 
Bordoy Díaz (col·legi balear). Ha amonestat 
els locals Manolo González (entrenador), Se-
gura i Moyano, i els visitants Verdú i Sascha. 
 
Públic: 882 espectadors a l’Estadi.

 Badalona 1 - Ontinyent 0
 València B 2 -  Vila-real B 0
 Mallorca 1  -  Formentera 1
 Dep. Aragón 1 -  At. Saguntí 0
 Sabadell 2 -  Llagostera 1
 Olot 1 - Alcoià 1
 Peña Deportiva 1   -  Hércules 0
 Peralada 0   -  At. Balears 0
 Lleida 1 -  Ebro 0
 Elx 3  -  Cornellà 0

Propera jornada

dels sis últims partits. A la seva banqueta 
encara hi seu Óscar Álvarez, tan qüestionat 
com en el partit de la primera volta a l’Es-
tadi, que es va resoldre amb un únic gol de 
Marcel Serramitja. No serà fàcil, ben segur, 
aconseguir el setè triomf consecutiu en un 
camp amb les característiques del Munici-

pal de Llagostera, però aquest Badalona ja 
ha demostrat que és capaç de competir a 
tot arreu.
Continuen sent baixa Adrià Parera, tot i que 
ja treballa amb el grup, Uche i Aly Couli-
baly. Xiularà el valencià Julio Mena Gime-
no. 

Foto: Eloy Molina

que travessa l’equip que entrena Manolo 
González. De fet, els sis partits consecutius 
que, de moment, ha guanyat, suposen un 
rècord per al club escapulat que diumenge, 
a Llagostera, pot fer-me més gran encara.
En el vestidor badalonista la paraula play-
off sembla prohibida, però la realitat és que, 
des d’aquell fatídic 21 de gener, el dia del 
2-0 a Olot, tot han estat bones notícies i ara, 
dos mesos després, la quarta posició s’ha 
posat a només dos punts.

Dels 401 equips que hi ha en les tres pri-
meres categories de les lligues d’Espanya, 
Anglaterra, França, Itàlia i Alemanya, només 
quatre han guanyat els seus últims sis par-
tits. I un d’ells és el CF Badalona. Els altres 
tres són el París Saint-Germain, de la Ligue 
One francesa, el Real Saragossa, de la sego-
na divisió espanyola i el Cardiff City, de la 
Championship, la segona divisió anglesa. 
La dada la publicada per @vintage_stats és 
especialment significativa del bon moment 

Números històrics
Les xifres que ha signat en els últims dos 
mesos, apropen el Badalona als play-off

Núm. 607

6 victòries 
consecutives

22 punts de 24 
possibles

1 gol encaixat 
en 8 partits



C.F. Badalona 9Albert Fibla - redaccio@diaridebadalona.com

Moltes ganes d’aconseguir 
la setena consecutiva a Llagostera

Diumenge, els badalonins Carlos 
Albarrán i Robert Simón s’enfron-
taran a l’equip que van defensar la 
temporada passada, la UE Llagos-
tera. Cap dels dos no va tenir gaire 
sort en el club empordanès: si Al-
barrán va complir un paper discret, 
participant en 24 partits de lliga, 17 
dels quals com a titular, Simón va 
viure una mala experiència, ja que 
va sortir en l’últim dia del mercat 
d’hivern, quan havia jugat 16 par-
tits, i va haver d’acabar la tempo-
rada a tercera divisió, amb el Sant 
Andreu. “A Llagostera vaig viure 
la meva pitjor etapa com a futbo-
lista”, sentencia. “Però l’important, 
aquest diumenge, és aconseguir 
tres punts més i continuar amb 
la bona dinàmica. El que comp-
ta és l’equip i no el meu passat”, 
aclareix. En tot cas, Robert Simón 
celebraria de manera especial el 
seu primer gol de la temporada, 

que encara no ha arribat, si el po-
gués marcar contra el conjunt bl-
augrana. “Si, sobretot per la meva 
família, que em va ajudar molt en 
els moments tan difícils que em va 
tocar viure”.
Tots dos, Simón i Albarrán, man-
tenen contacte encara amb alguns 
dels que van ser els seus compan-
ys a Llagostera. “Estan sorpresos 
per la bona ratxa que portem i són 
conscients de la dificultat del par-
tit. Saben del cert que el Badalona 
també sap competir en camps de 
dimensions reduïdes”, explica Ro-
bert Simón. “Serà un partit diferent, 
pels que van ser els meus compan-
ys i per la gent del club, amb els 
quals vaig compartir una tempora-
da complicada”, comenta Albarrán. 
El lateral, però, no vol donar gaire 
importància al seu retorn a Llagos-
tera: “quan rodi la pilota, serà un 
partit com qualsevol altre”.Foto: Eloy Molina.

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

Albarrán i Robert van jugar l’any passat en l’equip gironí i estan especialment motivats

Del 23/03 al 29/03/2018

Amb aroma de final però no de finalísima. 
El Collerense visita l’Estadi
La promoció d’ascens fa pujada després de l’empat a Lleida (1-1)

Foto: M. Expósito

El Seagull va patir a Recasens 
un cop dur contra l’AEM Lleida. 
L’empat a la Terra Ferma era un 
pronòstic que es podia confirmar 
però veient el tram final de tempo-
rada a Segona Nacional qualsevol 
ensopegada, sigui empat sigui 
derrota, no és un resultat positiu. 
Quan resten quatre jornades per 
tancar la Lliga regular, el conjunt 
de Jordi Ferrón ha deixat enrere la 
posició de Playoff i el Collerense 
ha avançat les badalonines a la 
taula després de superar el CE 
Sant Gabriel ‘in extremis’ (3-2).

Tot i això, i sense ser dramàtics, 
les ‘gavines’ encara depenen 
d’elles mateixes per disputar la 
promoció d’ascens a Primera 
Divisió, això sí, el marge d’error 

és pràcticament zero. Aquest diu-
menge a les 12 hores, el Seagull 
rep la visita més esperada i mar-
cada en vermell al calendari: la del 
Collerense. El pricipal rival de les 
blaves visita l’Estadi Municipal de 
Badalona amb un punt més que 
les de Ferrón (50 les balears, 49 
les badalonines). La victòria és 
l’únic objectiu que es planteja al 
vestidor.

D’altra banda, el calendari 
d’ambdós conjunts fins a final 
de temporada és molt semblant, 
contra equips de la part baixa i 
un enfrontament clau per cada 
bàndol: Seagull - Europa i Co-
llerense - AEM Lleida. La resta 
de partits s’haurien de superar 
sense dificultats. Per tant, el matx 

d’aquest diumenge podria decidir 
qui jugarà la promoció. La victòria 
igualaria encara més el pols però 
la derrota seria un cop molt dur. 

Recordem que el partit de la pri-
mera volta a Coll d’en Rebassa 
es va decidir a favor del ‘Colle’ 
per un penal al minut 90 (1-0) i 

que s’haurà de sumar el triomf a 
l’Estadi i capgirar l’’average’ per 
evitar qualsevol empat al final de 
temporada.



futbol comarcal10 Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com Núm. 607

bàsquet comarcal Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

La pròrroga decideix a Tortosa; el Badalonès no 
retroba el camí; la Minguella suma a Casagemes
El Joventut es comença a cremar; la Minguella creu en la salvació

Foto: S.J

CB Cantaires Tortosa i CB Coal-
ci Sant Josep van protagonitzar 
un dels duels més igualats de la 
temporada a Lliga EBA. Tot i que 
els locals van obrir una escletxa 
de sis punts al primer quart (19-
13), el conjunt de Sergi Vives va 
equilibrar la balança abans del 
descans (33-33). A la represa, el 
matx va mantenir el mateix guió 
del primer temps (77-77) i la 
pròrroga va decidir el partit a favor 
dels parroquials (84-85). Aquest 
triomf manté el Sant Josep a la 
quarta posició del grup C-A.

El Badalonès no surt del la-
berint
El Badalonès segueix sense poder 
trencar la ratxa negativa de sis 
ensopegades consecutives i va 
caure a la pista de l’Artés (82-78). 

La Minguella 
femenina 
segueix confiant 
en les seves 
opcions de 
permanència 

Cultural contra Maristes B (80-
72), Minguella versus Diagonal 
(73-70) i Círcol B enfront el Coll 
(68-62). L’ABB i la Llefià, van cau-
re contra Alisos (91-88) i Stucom 

(81-73), respectivament.

Juguen amb foc
El Joventut Femení de va caure 
a la pista del Molins (66-53) i 
segueix en descens. Les badalo-
nines tindran una nova final a La 
Plana contra el Bencriada (16h). 
A Primera, la Minguella va supe-
rar l’Osona (50-57) i el Natzaret 
va caure a Lliça d’Amunt (71-57). 
A Segona, la Llefià va caure 
contra el Barça B (62-66) i el 
Círcol contra el Caldes (67-42). A 
Tercera, el Badalonès va superar 
el Tiana (53-43), la Llefià  B el 
Bàsquet PIA (50-41), el St Josep 
el Montgat (85-58), el Joventut 
B el Barberà (58-55) i el Círcol B 
el Maristes (36-55). Derrotes de 
Natzaret B a Ripollet B (59-52) i 
Minguella B a Premià (62-53).

Per la seva banda, l’Ademar va 
perdre a Sabadell contra el Bàs-
quet Pia (71-58) i segueix jugant 
amb foc per assegurar la per-
manència El Círcol manté el som-
ni de la quarta posició després de 
superar l’Alpicat a La Plana (65-
62). A Primera Catalana, la Min-
guella va desfer-se de l’Escala. 

74-63). A Segona, el Badalonès 
B va caure a Sant Andreu (71-57) 
i a Tercera, victòries de Sant Jo-
sep davant el Gramenet (79-63), 
Natzaret davant la Mir (67-69), 

Triomf balsàmic 
del Pomar de 
Jorge Rincón 
contra el 
Rocadonda 
(3-1) per sortir 
del descens 
directe a Quarta 
Catalana

L’Argentona treu petroli a Llefià; 
el Pomar surt del descens directe

La Unificació Llefià ha pagat una 
errada defensiva contra l’Argento-
na amb una derrota. Tot i que el 
conjunt de Jordi Souto ha iniciat 
el matx dominador, el partit s’ha 
equilibrat a l’equador del primer 
temps. El conjunt visitant s’ha 
avançat en una recuperació i ha 
castigat les opcions dels badalo-
nins. A la represa, Vélez ha gaudit 
de l’ocasió més clara però la de-
rrota no s’ha pogut evitar.

Amb aquesta desfeta, la ‘Lefi’ diu 
adéu a les mínimes opcions que 
encara li restaven per lluitar per 
a segona posició. Els badalonins 
són novens amb 41 punts, a 11 
del Mataró (segon) però 14 punts 
per sobre de la posició de possi-
ble descens. El pròxim dissabte a 
les 17:30h visita a Vall d’Hebron 

per jugar contra el CP Sarrià.

El Pomar veu la llum
A Tercera Catalana, l’alerta ver-
mella entre els equips badalonins 

s’ha transformat en taronja des-
prés d’un nou triomf balsàmic del 
Pomar de Jorge Rincón contra el 
Rocadonda (3-1), rival directe a 
la taula. Sosa (2) i Alexis, van ser 

els golejadors badalonins. Aquest 
diumenge a les 12h , el Pomar té 
una nova final davant un rival de 
la part baixa de la taula, el Calella. 
Per la seva banda, el Pere Gol és 

l’altre equip badaloní que també 
lluita per la salvació i va sumar 
un punt contra el Poble Sec (4-4). 
A la part capdavantera, el Young 
Talent segueix sumant de tres en 
tres després de superar el Calella 
(3-1). La tripleta atacant de Sant 
Roc, José, Josué i Alberto, va ser 
l’autora dels gols. Finalment, el 
Lloreda va caure contra el Pla d’en 
Boet (3-2).

Malauradament, al grup 14 de 
Quarta Catalana l’Àguila va finalit-
zar el seu bon estat de forma amb 
una derrota davant La Salle Bona-
nova (8-0). El Sistrells, va perdre 
a Can Dragó contra l’Alzamora (6-
2). La gran notícia de la categoria 
és el triomf de la UE Bufalà contra 
la Penya Barc. Collblanc Sants 
(3-5). 

La gran notícia a Quarta Catalana va ser el triomf del Bufalà contra el Collblanc (3-5)

Foto  M. E
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El derbi va començar amb molta igualtat, però el 42-3 va ser a favor del Badalona

Contundent marcador per a un derbi que 
va començar amb molta igualtat en el pri-
mer quart, però que els Dracs van  saber 
resoldre abans d’arribar al descans (28-
3) i aconseguir així el seu cinquè triomf 
consecutiu en la Lliga Nacional de Futbol 
Americà (LNFA) Sèrie A, on lidera amb 
comoditat el Grup A. La trobada disputada 
a Badalona va iniciar amb uns Dracs im-
precisos i una mica expesos en els primers 
minuts, fet que van aprofitar els visitants 
per avançar-se en el marcador amb un field 
goal de 36 iardes de Jaume Llinás (0-3), 
després d’un gran inici dels de Ramón Fi-
gueroa. En el segon quart, els badalonins, 
amb el seu entrenador principal Oscar 
Calatayud, van començar a greixar la seva 
maquinària ofensiva per a donar la volta al 
partit i calmar els nervis després de veu-
re’s per sota del marcador. Sergi Gonzalo 
va connectar un pas de quatre iardes fins 
a Lorenzo Melchiorre per assolir el primer 

Victòria clara dels Dracs davant 
L’Hospitalet Pioners que els manté com a líders

Foto: @CapoiraPics

El passat diumenge, més de 3.200 corredors 
van celebrar la 7a Màgic BDN Running, on 
els més ràpids en completar el traçat de 10 
quilòmetres van ser Aimane Eddaifi en 33 
minuts i 20 segons, i Gemma Barrachina 
amb un temps de 35:40. Enguany la cursa 
incorporava per primera vegada una prova 
de 5 quilòmetres, on es van imposar Albert 
Fernández i Marta Martín amb un crono de 
17:45 i 21:35, respectivament. Pel que fa al 
vessant solidari, es va recaptar 4.000 euros 
per a la Fundació Josep Carreras.

3.200 atletes 
gaudeixen de la 
7a Màgic BDN 
RunningDesprés de derrotar al Borges per 2 a 4

El Sosmatic continua 
lluitant per la permanència

Victòria vital del Sosmatic del Tennis Taula 
Badalona al Centre de Tecnificació de Les 
Borges Blanques contra un Borges que ja no 
s’hi jugava res, però que no va donar el braç 
a tòrcer i va fer suar de valent als blaus que 
comptaven amb la baixa d’Adrià Fernàndez 
per lesió. Pere Navarro i Joan Moregó, amb 
dos punts cinquè joc, van donar la victòria 
al Badalona. A falta de tres jornades (quatre 
partits, ja que hi ha un doble desplaçament 
a Granada), els badalonins s’acosten una 
mica més a la permanència, però no gaire, 
ja que els tres equips de la cua també han 
guanyat i es manté la distància. Això sí, amb 
una jornada menys.
Per la seva part, una bona pallissa va re-
bre el Titus a casa contra l’Atletiko San Se-
bastián per 0 a 6; mentre que l’equip de la 
1a Territorial, el Forn Bertran, va viure una 
bona jornada amb una contundent victòria 
(0-6) a domicili en un camp complicat com 
és el de Sants. Finalment, el Juvenil ‘A’ llui-
tarà per ser campió en el Circuit Promeses 
per Equips.Foto: CTT Badalona

Foto: Màgic BDN Running

touchdown a l’inici del segon parcial, jun-
tament amb l’extra de Guillem García (3-7). 
A continuació, César Brugnani recollia la 
pilota perduda per l’ofensiva rival i ho re-
tornava fins ales diagonals, situant el 14-
3. Abans d’arribar a la mitja part, Gonzalo, 
aconseguiria dos llançaments de toucdown 
sobre Edu Morlans i Brandon Ravenel. La 
segona meitat va mantenir la mateixa tòni-
ca, on la defensa mantenia la intensitat que 
els caracteritza i acumulava turnovers fins 
a arribar a un total de quatre, mentre que 
l’ofensiva continuava posant terra pel mig 
en el marcador, amb el segon touchdown 
de Ravenel (després d’un pas de 15 iardes 
de Gonzalo) i el darrer a càrrec de Guillem 
García, després de la recepció de tres iar-
des i arrodonia el mateix jugador amb el 
seu sisè extra point transformat, deixant 
el definitiu 42-3. Amb aquest triomf, els 
Dracs lideren la classificació del Grup A de 
la LNFA amb cinc victòries.
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