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Imatge virtual / Marina Badalona. 
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Els veïns de l’entorn del Port són els que 
estan patint les conseqüències del retard 
en l’adjudicació de l’hotel. D’una banda, 
ens trobem amb la platja de La Marina, a 
tocar del Port. Aquesta zona està tancada 
a l’espera de la seva descontaminació des 
que l’espai portuari es va crear a principis 
del segle XXI. La sorra està contaminada 
amb metalls pesants i un cartell penjat a la 
zona avisa de la prohibició del bany. L’estiu 
passat el govern municipal es va compro-
metre a descontaminar aquesta platja però 

ho havia de fer amb part dels diners que 
s’obtinguin amb l’adjudicació de l’hotel del 
Port. El retard en els tràmits administratius 
ha fet que no puguin començar els treballs 
per posar a punt la platja de La Marina, 
coneguda per als veïns de la zona com la 
platja de La Vela. “A l’abril esperem tenir 
acabats els projectes per poder obrir el con-
curs de les obres de descontaminació però 
per aquest estiu és molt difícil que s’arribi 
a tenir la platja enllestida”, explicava el ge-
rent de Marina Badalona, Imanol Sanz. Una 

1

2

Els veïns de La Mora tornen 
a quedar-se sense platja 

Enèsim retard per veure acabat el canal i l’ho-
tel del port de Badalona. Ara, però, sembla 
que els terminis es concreten. El govern de 
Badalona espera adjudicar abans de l’estiu la 
construcció del nou hotel, un pas necessa-
ri per poder acabar la làmina d’aigua. El ple 
municipal del mes de març va aprovar cedir 
el solar a Marina Badalona durant 50 anys i, 
fet aquest tràmit, ja es podrà signar el con-
tracte amb el Consorci format pel grup Meliá 
Hotel International, que serà l’encarregat de 
construir i gestionar el futur hotel. Els termi-
nis d’exposició pública, el registre, el propi 
contracte allargaran el procés fins a finals 
d’any quan Marina Badalona espera que ja es 
puguin veure els primers moviments de terra. 
El 2020 és la data en què el complex hoteler 

Els retards a l’hotel 
del port ajornen 
el canal al 2020 
Després d’anys d’incompliments, aquest estiu s’ajudicaran 
les obres d’un complex de 4 estrelles a primera línia de mar

ha d’obrir les seves portes. També aleshores 
ha d’estar acabada la plaça pública de més 
de 2500 metres que unirà el final de l’actual 
passeig marítim amb el port, just on ara hi ha 
una explanada que serveix d’aparcamernt. Un 
cop Marina Badalona ingressi els 9 milions 
d’euros de l’hotel, disposarà de líquid per 
acabar el canal. “Espero que al 2019 veiem el 
canal en obres, uns treballs que duraran uns 
16 mesos”, diu el gerent de Marina Badalona, 
Imanol Sanz. Per tant, la nova data per veure 
el canal del port acabat l’hem de situar ben 
entrat el 2020. Ara bé, abans cal desviar i 
aixecar la via del tren. “Des de juliol -expli-
ca Sanz- estem en tractes amb Adif i a l’estiu 
esperem signar el conveni per aixecar la via 
fèrria”. 

Promeses incomplertes
“En cap cas es pot dir que hem perdut el 
temps”, diu Imanol Sanz. L’hemeroteca ho 
posa en dubte, tenint en compte que fa més 
de 20 anys que Badalona espera la làmina 
d’aigua. L’any 2008, l’alcalde socialista, Jordi 
Serra, va posar en dubte el projecte i, sumat 
a la crisi, va impedir que avancés el projec-
te. Al 2015, el popular Xavier Garcia Albiol 
va prometre el canal acabat al 2017. Al juny 
de 2016, l’actual govern va posar data de fi-
nalització al llarg de 2018. Ara ja podem dir 
que aquest mandat acabarà sense el canal 
acabat. El retard en la concessió de l’hotel 
ha tornat a demorar els terminis. El regidor 
responsable d’Urbansime, Oriol Lladó, diu 
que l’adjudicació “és qüestió de mesos”. Els 

mateixos partits que han tingut responsabili-
tats en el port, ara demanen pressa. El regidor 
del PP, Ramon Riera, va explicar en el ple que 
a l’anterior mandat ho van deixar “tot lligat” i 
va exigir a Lladó que es treiés “la son de les 
orelles”. Àlex Pastor, del PSC, va insistir en 
què els veïns li han transmès “la preocupació 
per quan podran gaudir d’aquesta zona”. 

 El segon hotel de quatre estrelles 
Tourism Business Builders, integrada por Me-
liá, ACSA-Sorigué, Joan Marcé Arquitectes y 
BAC Engineering Consultancy Group va obte-
nir 89,5 punts sobre 100 en la contractació del 
concurs per fer l’hotel del port amb una oferta 
de 9 milions d’euros, superior al 8,4 de la su-
bhasta. És evident que quan el nou complex 
sigui una realitat, canviarà per sempre l’Skyli-
ne de Badalona. En el seu dia, es va comparar 

amb la imatge de l’hotel Vela de Barcelona. Un 
cop construït es veurà si l’impacte és similar. 
Pel projecte, se sap que seran 15 plantes amb 
184 habitacions de diferents tipologies, pensat 
per a estades urbanes però també per a nego-
cis, tenint en compte la bona connectivitat amb 
Barcelona. La planta baixa està dissenyada 
per obrir-se al passeig marítim i inclourà un 
solàrium, una sala de convencions i un pàr-
quing. A mitjans del 2000, l’hotel que es pre-
veia era de 4 o 5 estrelles, de 10 plantes i in-
cloïa un centre comercial. El que veurà la llum 
al 2020, si es compleixen les previsions, serà 
de 4 estrelles. Serà el segon hotel d’aquestes 
característiques a la ciutat, després del Rafael 
Hoteles que just aquest any compleix 25 anys 
des de la seva construcció. L’altre hotel de re-
ferència a la ciutat, el Miramar, en té 3 i va ser 
fundat el 1945.

1- Imatge virtual de com serà el futur hotel del port / Marina Badalona. 
2- Així és ara mateix la zona on s’aixecarà el futur hotel / Carles Tornero.
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Especialistes en el sector del transport i vehicles

informació que lamenten profun-
dament els veïns de la zona. “Ens 
sentim enganyats, decebuts i amb 
ganes de marxar” lamenta la pre-
sidenta de l’Associació de Veïns 
de La Mora – Port, Begoña Gó-
mez. Assegura que els veïns estan 
farts de promeses incomplertes i 
ja no es creuen els nous terminis 
que, tant des del govern com des 
de Marina Badalona, els donen. 
Fa 14 anys que molts d’aquests 
veïns van anar a viure a la zona i 
segueixen veient  tancada la platja 
més propera al port. “Jo em banyo 
cada dia ja que sóc un enamorat 
del mar i he de marxar més enllà 
tot i tenir 600 metres de platja da-
vant de casa”, explica Jorge Zua-
zo, vocal de l’entitat veïnal de La 
Mora. Tot i això, amb resignació, 
assegura que no els ha sorprès 
aquest retard: “desgraciadament, 
ens ho esperàvem”, lamenta. 

Dues platges contaminades
La platja de La Marina era l’alter-
nativa per als veïns d’aquesta zona 

de Badalona que el gener del 2017 
van veure com es quedaven sense 
platja davant de casa. La platja de 
La Mora es veia afectada a causa 
dels desperfectes provocats per 
un gran temporal de mar. Es va fer 
malbé el col·lector de Llevant i les 
seves obres de reparació van tri-
gar mesos, obligant a reduir l’es-
pai dedicat a la platja. Els treballs 
del col·lector – una obra comple-
xa- van remoure la sorra d’aquest 
espai i es va detectar la presència 
d’arsènic. Una nova zona contami-
nada davant de casa que els impe-
deix gaudir del bany aquest estiu. 
Per evitar el pas dels vianants, 
s’han instal·lat unes tanques que 
envolten l’espai. “Que ho arreglin 
però que no ens posin tanques”, 
demana el vocal de l’entitat veï-
nal. A diferència de la Platja de 
La Marina que s’ha de desconta-
minar amb els diners obtinguts 
de l’adjudicació de l’hotel, per 
descontaminar aquesta zona de la 
platja de La Mora, “els diners ja hi 
són”. La presidenta de l’Associa-

Futur canal del Gorg / Montse López 

ció de Veïns explica que així li han 
transmès des de l’Ajuntament de 
Badalona i que falta un tràmit que 
ha d’arribar del Ministeri de Medi 
Ambient per poder començar les 
obres. “Ens han pres el pèl per 
totes bandes, ja no ens creiem res 
del que ens diuen”, lamenta Bego-
ña Gómez. 

El mandat acabarà sense el 
canal del Gorg
La segona conseqüència del re-
tard de l’adjudicació de l’hotel fa 
referència al canal del Gorg. Els 
veïns que ja viuen a l’entorn del 
canal diuen ser “conscients que 
s’està treballant tot i que ens ha-
gués agradat que tot hagués anat 
més ràpid”. Manel Rejón, portaveu 
de la plataforma veïnal de la zona 
demana el compromís de tots els 
grups polítics de l’Ajuntament de 
Badalona ja que assegura que “es 
tracta d’un projecte de ciutat, no 
només del barri del Gorg”. Espe-
ren veure aviat la làmina d’aigua, 
així com millores en l’entorn que fa 

temps que reclamen. Fa anys que 
conviuen amb solars plens de bru-
tícia i rates que ara han començat a 
netejar-se gràcies a les edificacions 
que s’estan fent en tota la zona però 
continuen demanant més il·lumi-
nació i seguretat. Temen que al-
guns dels pisos que es troben buits 
siguin ocupats de manera il·legal i 
lamenten que s’estiguin degradant 
alguns espais de la zona. Un exem-
ple és la Rambla del Gorg que es 
va inaugurar l’any 2010 i, segons 
els veïns, necessitaria una reforma. 
De la mateixa manera que els veïns 
de La Mora, asseguren que estan 
en contacte constant amb el go-
vern i els responsables de Marina 
Badalona però els demanen que 
accelerin tots els processos que 
puguin. “Que no s’esperin a adju-
dicar l’hotel i comencin a moure 
els tràmits per a l’obra del viaducte 
perquè sinó haurem d’esperar 3 o 4 
mesos per cada pas”, reclama Ma-
nel Rejón. Tot i que se senten “im-
pacients”, asseguren que ja veuen 
“la llum al final del túnel”.

cions, un centre de lleure i esport i una es-
cola d’hosteleria. Quinze anys més tard de 
l’anunci, en aquest espai només hi ha les 
cotxeres de TUSGSAL i ni rastre del pro-
jecte hoteler. L’any 2008 es va repetir una 
situació similar quan la mateix alcaldessa 
Maite Arqué va anunciar la construcció de 
dos hotels al voltant del Centre Comercial 
Màgic Badalona. En concret, un de 140 ha-
bitacions i 3 estrelles, gestionat per IBIS, i 
un altre de 110 habitacions i de 2 estrelles, 
administrat per ETAP. Una dècada després 
tampoc no se n’ha tornat a saber res de res.  

Ara, es tornarà a estudiar
El regidor de la Badalona Pròspera i Soste-

El govern de Badalona encarregarà un estudi sobre l’ampliació 
d’allotjaments turístics a la ciutat 
Excepte l’hotel del port, en 20 anys, cap govern no ha pogut atraure nous inversors hotelers

La construcció de nous hotels i el debat 
sobre les possibilitats turístiques a Badalo-
na és una de tantes assignatures pendents 
a la ciutat. La memòria és selectiva, però 
per això existeix l’hemeroteca. L’any 2000, 
el govern de Maite Arqué presentava un 
ambiciós pla que proposava la possibilitat 
d’instal·lar 8 hotels a la ciutat. Vint anys 
després, només serà una realitat el del 
port de Badalona. Fins i tot, el 2002, Ar-
qué es mostrava així de convençuda a la 
revista municipal: “El 2004 Badalona tindrà 
un hotel de 3 i 4 estrelles a l’entorn de les 
Guixeres”. Es va fer públic que el  projecte  
correria a càrrec de Complejo Residencial 
Mirador de Almería i incloïa 132 habita-

nible, responsable de Turisme, Àlex 
Mañas ha explicat a aquest diari que 
“cal ampliar l’oferta d’allotjaments a 
la ciutat”, però abans caldrà fer un 
estudi ,“que serà pioner”, sobre la 
càrrega turística que pot suportar 
la ciutat. El regidor ho té clar: “No 
volem que passi com a Barcelona, 
que pugin més els lloguers i que 
els nous allotjaments malmetin el 
comerç local”. O dit d’una altra ma-
nera pel mateix Mañas: “No volem 
que al Carrer Canonge Baranera 
s’hi acabin instal·lant takes away”. 
Fet l’estudi, el govern ho vol portar 
al Consell Econòmic i Social per 

valorar quants llits pot tenir Ba-
dalona. Tot i així, i en referència a 
l’ambiciós pla d’hotel aprovat pel 
govern d’Arqué, el regidor respon-
sable de Turisme reconeix que “ara 
mateix no tenim cap projecte ho-
teler sobre la taula”. Pel que fa al 
model, Mañas diu que “el turisme 
de sol i platja no és el nostre, no 
volem ser la platja de Barcelona”. 
I afegeix: “Però o Badalona defi-
neix la seva oferta turística o altres 
ja l’estan pensant per nosaltres”, 
en relació a grups inversors que 
busquen nous espais a causa de la 
moratòria d’Ada Colau que prohi-

beix nous hotels a Barcelona. 

Els experts també recomanen 
fer un estudi de mercat
Albert grau, soci fundador de la 
consultora  Magma Hospitality 
Consulting coincideix amb Mañas 
en què cal un pla d’hotels a Bada-
lona. “L’oferta sempre ha de venir 
de la mà de la demanda i s’ha de 
mirar sempre a llarg termini”, ex-
plica Grau a aquest diari. “La platja 
de Badalona, -diu Grau- pot ser un 
complement però s’ha de pensar en 
nous generadors de demanda per 
a estades de negoci com els que 

ofereixen els polígons industrials o 
el Fòrum”. També alerta que la nova 
zona que es construirà al voltant de 
les Tres Xemeneies de Sant Adrià, on 
no es descarta la instal·lació de més 
hotels, pot ser una dura competido-
ra per a Badalona. Segons aquesta 
consultora, els hotels de la ciutat 
estan funcionant bé perquè han 
sabut aprofitar-se de la proximitat 
amb Barcelona. De fet, Grau difereix 
amb Mañas en les possibilitats de la 
Marca Barcelona: “El gran atractiu de 
Badalona és Barcelona. La platja està 
molt ben connectada i és molt ac-
cessible des de la capital catalana.”

Imatge virtual de l’hotel anunciat a les Guixeres l’any 2002. / Ajuntament de Badalona

E

ELS PISOS TURÍSTICS FAN AUGMENTAR L’OFERTA A BADALONA 

L’oferta hotelera a Badalona no 
sobrepassa el miler de places. 
Dos hotels, cinc pensions, un 
alberg juvenil i 64 pisos turístics 
amb llicència completen l’oferta 
de la ciutat. Això si no es té en 
compte el nombre d’allotjaments 
que es lloguen, de manera il·le-
gal, a través de diferents plata-
formes digitals. Un exemple és 
Airbnb que ofereix més de 300 
allotjaments privats a Badalona, 
una xifra que queda lluny dels 64 
pisos turístics legals. L’any 2014 
l’Ajuntament, liderat pel popular 
Xavier Garcia Albiol, va apro-
var una moratòria d’un any que 
impedia atorgar llicències per a 
pisos turístics a la zona del front 
marítim de la ciutat. Pel que fa a la 
resta de barris, s’havien de com-
plir uns requisits concrets, com 
el de tractar-se d’una finca sence-
ra la que es destinés a ús turístic. 

En aquell moment, volia frenar-se 
l’allau de lloguers d’habitatges des-
controlat que es va produir a la ca-
pital catalana, principalment al barri 
de la Barceloneta. Des d’aleshores 
només una desena d’habitatges han 
obtingut una llicència a Badalona 
però els allotjaments disponibles a 
la ciutat s’han multiplicat. L’aturada 
en l’atorgament de llicències es va 

Pisos del Front Marítim de Badalona / Montse López

promoure arran de l’incivisme 
que pateixen els veïns quan reben 
la visita de turistes al seu bloc de 
pisos. Un tipus de turisme que 
l’actual govern municipal no vol 
per a la ciutat. Aposten per un 
“turisme responsable” que ajudi 
a descongestionar la capital cata-
lana alhora que potenciï la “marca 
Badalona”.
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Un projecte cabdal que cal enllestir 
La construcció del canal del port de Badalona és una 
història farcida de retards. En els darrers anys dife-
rents governs municipals han posat data a la con-
clusió d’un projecte de ciutat que fa massa temps 
que espera, però a l’hora de la veritat cap ha pogut 
complir amb la paraula donada. L’actual equip de go-
vern també va córrer el risc de fixar una data, parlant 
d’acabar durant el 2018, però ara ja sabem que el seu 
mandat també finalitzarà sense poder-ho fer realitat. 
El 2020 és, ara, el nou horitzó. El retard en la conces-
sió de l’hotel de 4 estrelles que ha d’anar al port ha 
tornat a demorar els terminis, però sembla que final-
ment aquest estiu es desbloquejarà la seva construc-
ció, pas imprescindible per poder acabar la làmina 
d’aigua. Encara hi ha, però, serrells pendents, com 
aixecar la via del tren, que ha d’anar de bracet amb 
Adif.
Arran de la llarga llista d’endarreriments, la prudència 
recomana posar en quarantena aquesta nova data, 
però seria bo que d’una vegada per totes es com-
pleixi. No només perquè suposa un projecte clau 
de nova centralitat, per relligar la ciutat, sinó perquè 
també està afectant la vida de la gent de la zona, es-
pecialment dels barris del Gorg i de La Mora. Enllestir 
el canal permetrà, finalment, culminar totes les ac-
tuacions de transformació urbanística d’una zona que 
porta massa temps potes enlaire.  

La finalització del projecte del port i l’allau de promo-
cions immobiliàries que ja estan transformant radi-
calment aquesta part de Badalona suposaran, alhora, 
un risc evident de gentrificació. Un fenomen urba-
nístic i social que ja s’ha incorporat definitivament 
al nostre vocabulari i que a la llarga pot provocar la 
marxa dels antics habitants de la zona per culpa de 
l’increment desorbitat dels preus dels habitatges. Al-
gunes àrees de la veïna Barcelona en són un exemple 
paradigmàtic. En aquest sentit, cal que des del go-
vern de la ciutat es vetlli per intentar en la mesura del 
possible minimitzar aquest risc, controlant també la 

possible proliferació sense control de pisos turístics. 
Al voltant de tot això, resta pendent també un debat 
sobre quin és el model de ciutat que volem pel que fa 
al turisme. La proximitat amb un pol d’atracció com 
Barcelona i la transformació que està patint la nostra 
ciutat, especialment a la seva façana marítima, mul-
tipliquen les possibilitats turístiques de Badalona i 
cal establir estratègies i fixar un pla global d’actuació. 
L’any 2000, per exemple, el govern de Maite Arqué 
presentava un ambiciós projecte que proposava la 
possibilitat d’instal·lar vuit hotels a la ciutat. Gairebé 
vint anys després, res de tot allò ha passat.

EDITORIAL

S’invertiran 8 milions per a la creació d’un parc públic de pisos

L’Ajuntament de Badalona ha anunciat una 
sèrie de mesures per fer front al proble-
ma de l’accés a l’habitatge i dels desno-
naments, com una línia d’ajuts al lloguer 
de 352.000 euros i la compra de pisos de 

Solucions per al problema d’accés 
a l’habitatge i als desnonaments

segona mà.
Aquesta mesura forma part d’una inversió 
de 8 milions d’euros per a la creació d’un 
parc públic d’habitatge que el consistori 
badaloní va anunciar al novembre de 2017 

i que ha presentat davant el Consell Mu-
nicipal de l’Habitatge, format per entitats 
socials, sindicats i partits polítics.
L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, 
va remarcar que l’habitatge “és un dels 
problemes més greus que afecta la ciuta-
dania” i va tornar a denunciar que “la si-
tuació s’ha agreujat els darrers anys amb 
la pèrdua d’eines jurídiques que han afa-
vorit els interessos dels grans propietaris, 
que, a més, ens dificulten fer polítiques 

actives de proximitat”.

A finals d’any
Els ajuts al lloguer es convocaran a par-
tir del quart trimestre d’aquest any i seran 
complementaris als de les convocatòries 
obertes de la Generalitat.  
El programa d’adquisició pública d’habitat-
ge, a més, preveu l’adquisició de 79 habitat-
ges de segona mà i ja s’ha iniciat el tràmit 
per a la compra de dos d’aquests immobles.

Foto: Ajuntament

Foto: photodortoka.com

LA CONSTRUCCIÓ DE PISOS SOCIALS JA ES VA PLANTEJAR EL 2017

Actualitat

Impugnen 
el concurs de 
socorristes 
de platja i 
l’Ajuntament inicia 
una contractació 
d’urgència          4

Parc 
d’habitatge 
públic
El govern anuncia la construcció de tres promocions de pisos de 
lloguer social, la ubicació de les quals està encara en estudi

Foto d’arxiu d’obres al Gorg
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Entrevista

Juanan 
Morales: “Volem 
que l’Olímpic 
aculli 12 
esdeveniments 
a l’any”        2-3

Cal recordar que l’any 2017 el govern 
municipal va acordar destinar una part 
del superàvit a la construcció de tres pro-
mocions d’habitatges de lloguer social, 
que sumarien més de 40 habitatges, en 
diferents barris de la ciutat. Estava previst 
licitar les obres a principis d’aquest any, 
però encara no s’ha dut a terme.
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Organitzada per: Colaboren: 
13, 14 I 15 D'ABRIL | PLAÇA POMPEU FABRA

LLAR
MODA
ESPORT
DECORACIÓ
STREETWEAR 
INFANTIL
TREN TURÍSTIC
TALLERS
I XERRADES

de la Federació de Comerciants de Badalona, 
Cinto Gubern, ha avançat en decalaracions al 
Tot, que la fira comptarà amb activitats d’ani-
mació, xerrades formatives i un tren recorrerà 
els carrers de la ciutat. Els comerços que par-
ticiparan en la fira són de diversos barris de la 
ciutat que podran mostrar els seus productes 
a un sector més ampli de clients. Gubern ani-
ma a diferents comerços de la ciutat a parti-
cipar-hi i espera que aquesta fira serveixi per 
impulsar promocions conjuntes de tots els 
comerços de Badalona.
Si estàs interessat/da en participar truca al tel. 
628 562 561

La plaça Pompeu Fabra acollirà els dies 13, 
14 i 15 d’abril la primera Fira de la Primavera 
del Comerç de Badalona organitzada per la 
Federació d’Associacions de Comerciants de 
Badalona. Finalment la fira  tindrà lloc a l’aire 
lliure i serà enmig de la plaça Pompeu Fa-
bra. La fira tindrà una quarantena de parades 
i oferirà tot tipus de productes dels comerços 
de Badalona. De fet, alguns tindran productes 
en promoció i d’altres de temporada, tenint 
en compte l’inici de la primavera. Per primera 
vegada, els comerciants de la ciutat utilitzaran 
la plaça Pompeu Fabra per realitzar una fira 
d’aquestes característiques. El nou president 

Ofertes i descomptes a la Fira de la Primavera 
dels comerciants de Badalona
Un tren turístic sortirà de Pompeu Fabra i visitarà diferents zones de la ciutat

Preparació de la 6a Shopping Night
El president dels comerciants badalo-
nins, Cinto Gubern, segons explica al 
Tot, que el dissabte 5 de maig tindrà 
lloc la sisena edició de la Badalona 
Shopping Night, la nit de botigues 
obertes al Centre de la ciutat. Gubern 

ha destacat que la iniciativa ja està 
del tot consolidada a Badalona i que 
moltes persones de fora s’apropen a la 
ciutat per viure l’ambient festiu. S’es-
pera que més de 150 establiments par-
ticipin en la nit de botigues obertes.

Foto: Albert Gàmiz
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L’Ajuntament admet que hi ha dificultats i lamenta el retard

Els treballadors de Serveis Socials de 
Badalona asseguren que l’Ajuntament ha 
incomplert els compromisos adquirits 
respecte el contracte de Programa amb la 
Generalitat, i per això demanen la dimis-
sió de la regidora Agnès Rotger. Aquest 
programa va ser aprovat al Ple Municipal 
i prometia la incorporació de 24 treballa-
dors per aquest mes d’abril. Des de Ser-
veis Socials declaren que durant l’última 
reunió mantinguda amb la regidora Agnès 
Rotger els hi van comunicar que el con-
tracte programa no seria implantat amb 
les condicions establertes i que no es faria 
efectiva la incorporació del personal. La 
regidora admet que hi ha hagut dificultats 
administratives i lamenta el retard, però 
assegura que el nombre treballadors pro-
mesos s’hi incorporaran pròximament. El 
sindicat IAC-CATAC, un dels majoritaris 
entre els treballadors de la regidoria, tit-
lla el govern local d’incompetent i l’acusa 
d’haver incomplert el compromís de fer 
créixer la plantilla.

Retard en la incorporació de vint-i-
quatre treballadors als Serveis Socials

Font: ACN

El Sindicat de Funcionaris de Policia de-
mana al Cap del Departament de Segure-
tat Ciutadana que es compri una desena 
de tauletes per als agents que patrullen 
per la ciutat. 
Segons afirmen, aquests dispositius 
mòbils servirien per poder identificar 
persones i vehicles amb requeriments 
judicials d’una forma més ràpida.  
Seguint l’exemple del cos de Mossos 
d’Esquadra, que ja utilitza aquestes tau-
letes des de fa anys, la Guàrdia Urba-
na afirma que amb aquesta eina es vol 
descongestionar la feina de la centraleta 
de comunicacions de la Sala de Coman-
dament, que ha de compaginar aquesta 
tasca amb l’atenció telefònica habitual.  
El delegat del Sindicat de Funcionaris de 
Policia, Òscar Parada,  creu que en fa-
rien falta entre cinc i deu, una per a cada 
patrulla. 
De moment, la Guàrdia Urbana no ha re-
but resposta per part de l’Ajuntament de 
Badalona.

Tauletes 
electròniques 
per a la 
Guàrdia Urbana
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La B17 i la B27 queden substituïdes per la M27 i M28

Aquest cap de setmana els amants 
del motor podran assistir a la pre-
sentació de la Renault Passion Ex-
perience al Circuit de Montmeló. 
Algunes de les activitats progra-
mades permetran experimentar 
la importància de portar el cin-
turó de seguretat amb el simula-
dor de bolcada, també es podrà 
participar en els simuladors de 
conducció on, en primera per-
sona, es podrà comprovar els 

Gaudeix de la 
Renault Passion 
Experience

efectes de l’alcohol, drogues i 
cansament sobre la conducció.  
Aquells qui ho desitgin també 
podran posar-se al volant de 
tota la gama Renault i apren-
dre tècniques de conducció.  
També s’han organitzat activitats 
pensades pels més petits i la seva 
seguretat. El web www.renaul-
tpassionexperience.com permet 
la inscripció i l’accés gratuït a 
l’esdeveniment. Foto: Ingrid Vicent

Nova conexió entre Badalona, 
Santa Coloma i Barcelona

Aquest divendres 6 d’abril es 
posen en funcionament les dues 
primeres línies de la xarxa AMB 
Metrobús. Aquestes línies són 
la M27 i la M28, i estaran ope-
rades per l’empresa Tusgsal i 
reforçaran la connexió entre els 
centres de Badalona i Santa Co-
loma de Gramenet ja que és la 
més demandada del Barcelonès 
Nord. Des de Tusgsal asseguren 
que es guanyarà en comoditat 
i regularitat per a tots els viat-
gers i, també es guanyen noves 
connexions amb Barcelona, ja 
que l’M28 arriba fins a Sant An-
dreu Comtal, passant per Baró 
de Viver, la Maquinista i el Bon 
Pastor. Això permet connectar 
amb altres modes de transport, 
com ara el servei de Rodalies i 
les línies de la xarxa de bus de 
Barcelona.
La connexió amb Can Ruti es 

mantindrà amb les línies M28 i 
B19 des de Santa Coloma, i amb 
la línia M28 des de Badalona, a 
més de les línies ja existents. 

Les línies que hi havia fins ara, 
la B17 i la B27, queden substi-
tuïdes per les dues noves línies, 
que en milloren el servei.

El fiscal disposa de 20 dies per decidir si manté la immobilització del vaixell

El jutge instructor de Catània, a 
l’illa italiana de Sicília, ha confirmat 
la confiscació del vaixell de Proac-
tiva Open Arms, l’ONG badalonina 
que rescata immigrants a la Medi-
terrània, a la qual acusa d’afavorir 
la immigració irregular, tot i que 
desestima el delicte d’organització 
criminal. El vaixell de l’ONG va ser 
confiscat el passat 17 de març des-
prés d’atracar al port de Pozzallo, a 
Sicília, per desembarcar 216 immi-
grants. Es va obrir una investigació 
a la cap de missió, Anabel Montes, 
al capità, Mark Reig i a un respon-
sable de l’organització. El director 
de Proactiva Open Arms, Òscar 
Camps, ha assegurat que la con-
fiscació preventiva del vaixell amb 
què rescataven migrants només 
demostra “un canvi radical d’estra-

Itàlia incauta el vaixell de l’ONG badalonina 
Proactiva Open Arms a l’illa de Sicília

tègia a la frontera marítima del sud 
d’Europa” i ha acusat Itàlia d’afa-
vorir les “ devolucions en calent 
“. El fiscal disposa de 20 dies per 
decidir si manté la immobilització 
del vaixell i per presentar una nova 
querella contra els membres de la 
tripulació, sobre els quals podrien 
recaure penes de fins a 3 anys de 
presó i una sanció de 15.000 euros 
per cada migrant desembarcat. Des 
de l’oenagé confien en l’absolució 
dels seus membres, però assegu-
ren que la causa pot allargar-se 
anys, una situació que afectaria 
també a l’embarcació que, per ara, 
està immobilitzada pnau implica 
una despesa diària d’aproximada-
ment uns 5.000 euros. Als costos 
econòmics cal afegir-hi els huma-
nitaris.Font: Proactiva Open Arms
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La Festa Medieval està d’aniversari, ja que 
enguany celebra 20 anys. Especialment 
aquest cap de setmana enceta els actes 
centrals, com el mercat pirata que s’ins-
tal·larà al Front Marítim tocant al Port, i 
que anirà acompanyat d’activitats per a tota 
la família. Un dels moments més esperats 
serà dissabte, a les 20 hores, amb l’arribada 
dels pirates que realitzaran un correfoc fins 
al final del passeig Marítim, on s’hissarà la 
bandera pirata i donarà pas a la gresca als 
restaurants del Port i un concert de música 
folk a la plaça del Catxidiable. Mentre que el 
diumenge 8 d’aril, de 13 a 15h, la iniciativa 
oferirà un dinar popular.

Els pirates 
arriben al front 
marítim per la 
Festa Medieval Amb la Mare de Déu dels Dolors i de la Soledat

Des de l’any 2013 el grup Soca-Rel del 
Circol Catòlic celebra el Dilluns de Pas-
qua pels carrers del Centre i Dalt la Vila 
amb els cants de les Caramelles a baix 
a mar, que van concloure un any més la 
Setmana Santa. Una setmana marcada per 
la Processó del Dijous Sant, que enguany 
ha celebrat 390 anys. Davant la foscor de 
la nit i el silenci del centenar de perso-
nes, iniciava l’acte amb la prolongació 
del sopar del Senyor des de la façana de 
l’església de Santa Maria. Seguidament, 
15 misteris, entre els quals la Mare de 
Déu dels Dolors, van recórrer el casc an-
tic de la ciutat acompanyats per diverses 
entitats de la ciutat. L’endemà, Divendres 
Sant, sortia la Processó del Sant Enterra-
ment, que des de 1984, la Hermandad del 
Santísimo Cristo Redentor y de Nuestra 
Señora de la Soledad passeja pels ca-
rrers de Llefià. Durant unes cinc hores de 
desfilada, anava encapçalada pel Calvari 
amb la imatge del Santíssim Crist de la 
Misericòrdia, la Mare de Déu de l’Es-

Les processons surten 
al carrer per Setmana Santa

perança, Sant Joan Evangelista i Santa 
Maria Magdalena; tot seguit el Sant En-
terrament amb el Crist Jacent i diverses 

cartel·les del Pare Nostre i finalment la 
Mare de Déu de la Soledat, acompanyada 
per feligresos.

Més fotografies

Marta Marco i la Tresca i la Verdesca han estat premiats

Per commemorar el Dia Mundial del 
Teatre es van lliurar els Premis la Críti-
ca. L’actriu badalonina Marta Marco per 
“Les noies de Mossbank Road” i el grup 
musical Tresca i la Verdesca per l’espec-
tacle musical de “La nena dels pardals” 
han estat alguns dels guanyadors. També 
han reconegut l’espectacle “L’ànec sal-
vatge” dirigit per Julio Manrique com a 
funció més destacada del 2017, la música 
de “Bodas de sangre” o la sala Taranta-
na Teatre. La gala va estar carregada de 
referències a l’actualitat política que està 
vivint Catalunya. Per exemple, l’actriu 
badalonina Marta Marco ha fet esment a 
la llibertat dels presos i als seus familiars 
durant el seu discurs.

Badalonins guardonats amb 
els Premis la Crítica el dia del Teatre

Les noies de Mossbank Road . / Teatre Villarroel

Arriba a Badalona la VI edició d’‘Encén la metxa!’, 
l’avantsala de les Festes de Maig
Enguany la novetat és el mapping Forjadors de la Festa a la Façana

Badalona escalfa ja els motors per a les Fes-
tes de Maig amb l’arribada de la VI edició 
d’”Encén la metxa!”, un projecte cultural que 
mitjançant diverses activitats promociona i 
difon els principals elements i les entitats 
badalonines de cultura popular i tradicional 
que participen a les Festes de Maig, arreu 
de la ciutat. “Encén la metxa!” s’articula en 
un seguit d’activitats com ara el premi El Di-
moni a l’Escola i Coneguem els Forjadors 
de la Festa, que culminen amb la Crema-
da del Dimoni, l’acte central de les festes.  
Una de les novetats d’enguany és el ma-
pping Forjadors de la Festa a la Façana, 
que es projectarà a la casa de la vila la nit 

del pregó de les festes, a les 21.15 hores. 
Aquest mapping està realitzat per alumnes 
de diferents centres educatius de la ciutat 
i és el resultat d’un procés de treball on 
s’han triat representar els elements festius 
d’acord amb les bases establertes i publi-
cades prèviament al web municipal. Abans 
de l’arribada de les festes, durant tot el mes 
d’abril, es celebren diverses activitats del 
programa Coneguem els Forjadors de la 
Festa, que busca introduir als infants de la 
ciutat en l’imaginari festiu i popular de Ba-
dalona d’una manera lúdica i festiva. El final 
de l’”Encén la metxa!” arribarà l’1 de maig  
al passeig de la Rambla.

Badalona tindrà, durant el mes de juny, 
un festival de música amb un cartell de 
luxe. El festival porta per nom Telefèric 
i tindrà tres escenaris, la Donzella de la 
Costa, el Sarau 08911 i el Panoràmic 
de Montgat. El festival arrencarà el 8 
de juny i s’acabarà la nit de Sant Joan, 
el 23 de juny. Segons informacions del 
TOT Badalona, algunes de les actua-
cions confirmades són les de Sidonie, 
Mishima, Joan Miquel Oliver, Pau Riba, 
Mazoni, The New Ramon, Fundación 
Toni Manero i Miqui Puig DJ. L’objec-
tiu és establir un festival de referència i 
qualitat a la ciutat. El Telefèric Fest serà 
presentat oficialment el proper 15 d’abril  
a les 18h a la Donzella de la Costa.

Nou festival 
de música a 
la ciutat, el 
Telefèric Fest

Foto: La Vendetta
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NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER

1- Doncic, Heurtel, 
Granger
2- Popovic, Neal, 
Landesberg, Ponitka
3-Shengeila, Tomic, 
Norel, Tavares

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA A LA SUPERMANAGER DE 
BADAGRES 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 25
1º  Sa matao paco!!  Gerard_86 (Manresa)  269,00
2º  ...per l’amor de Deu !!!!  creba (Badalona)  268,80
3º  SFDB  virolas (Sant Fruitós de Bages)  266,20
...............................................................................................................

88º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  181,40

Lliga (general)
1º  Penyacrack3  manel14penya (Badalona)  4.922,20
2º  Penyacrack2  manel14penya (Badalona)  4.875,00
3º  Moncrief +  moncrief (Badalona)  4.859,00
...............................................................................................................

15º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  4.686,40

Equip  del Diari

Encara hi ha nostàlgics a la Penya
Aquesta setmana, més enllà de la victòria 
contra el Gran Canària, s’ha parlat de l’aval 
que un grup de socis, accionistes, simpatit-
zants o aficionats estan treballant per ajudar 
a la Penya. El camí per la supervivència de 
l’entitat està ple de rocs i sorprenentment hi 
ha gent que en va posant més. Però encara 
hi ha gent, i això és una cosa per elogiar, per 
subratllar i per destacar, que encara té senti-
ment Penya. El què se’n diuen nostàlgics del 
bàsquet que creuen que les coses es poden 
fer d’una altra manera. Com dirien alguns, 
es poden fer com abans. I com abans vol 

dir tots junts i aportant un granet de sorra 
sigui petit o gran. M’agradaria destacar dues 
coses: la carta del pare de Xabi López-Aros-
tegui que posa la pell de gallina d’emoció 
perquè parla des del cor en agraïment a la 
Penya pel què ha fet pel seu fill i que es fa 
pels joves i el fet que en les reunions per 
avalar hi hagués una persona com el pare 
del Pau Ribas, el Jordi, que la vida profes-
sional pot donar mil voltes però la passional 
no en dona tantes. Felicitats a tots els qui hi 
destinaran temps per mantenir viva la flama 
verd-i-negra.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

LA PRÈVIA 26a Jornada ACB. Pabellón Príncipe Felipe, dissabte 7 d’abril a les 20.30 h

El repte de continuar sumant, ara lluny de casa 

D. CONGER

NICOLÁS LAPROVITTOLA

PATRICK RICHARD

JEROME JORDAN SAULIUS KULVIETIS

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

TECNYCONTA ZARAGOZA 
Entrenador: Pep Cargol

JANIS BLUMS

TOMÁS BELLAS

GARY NEAL

NICOLAS DE JONG NIKOLA DRAGOVIC

Laprovittola, heroi contra el Gran Canària. / D. Grau - CJB

Visita transcendental a Saragossa. Allibe-
rada de la motxilla de les tretze derrotes 
consecutives, la Penya afronta una nova 
“final” a la pista del Tecnyconta. La victòria 
contra el Gran Canària va suposar treure’s 
un pes del damunt, però malauradament 
no va servir per retallar distàncies en la 
classificació. La salvació segueix a dos 
triomfs de distància (el Burgos i el Betis 
també van guanyar) i això obliga a se-
guir sumant. El matx amb els aragonesos 
serà, doncs, una nova prova del cotó per 

a l’equip de Carles Duran, que té el repte 
de confirmar que ha esvaït pors i dubtes. 
El tècnic verd-i-negre, excepte algun con-
tratemps d’última hora, comptarà amb tots 
els seus efectius. 
El Tecnyconta, amb vuit victòries a la bu-
txaca, pot mirar el futur amb una mica més 
optimisme, però és conscient que tampoc 
no pot fer bromes si no vol veure’s amb 
l’aigua al coll. Guanyar la Penya suposaria 
un trampolí cap a la permanència i els de 
Pep Cargol, que va agafar el relleu de Jota 

  Equip  G P

 1 Real Madrid 22 3
 2  Baskonia 18 7
 3 Barça Lassa 17 8
 4  València Basket 16 9
 5  Herbalife G. Canària 15 10
 6  Morabanc Andorra 15 10
 7 Montakit Fuenla 15 10
   8  Unicaja 14 11
 9  Iberostar Tenerife 14 11
10     UCAM Múrcia 13 12
 11     Movistar Estudiantes 11 14
 12    Monbus Obradoiro 11 14
 13    Delteco GBC 10 15
14  Tecnyconta Saragossa 8 17
 15    RETAbet Bilbao                     7            18
 16    San Pablo Burgos                     7            18
17  Betis Eplus 7 18
 18    Divina Joventut           5           20

Classificació

Propera jornada

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

Resultats darrera jornada

Delteco GBC - Baskonia                 72-84
Morabanc And. -  Tecnyconta S.                          100-77
Barça Lassa  - Movistar Estudiantes      95-100
RETAbet Bilbao - Iberostar Tenerife 67-74
Divina Joventut - Herbalife G. Canària 92-91   
San Pablo Burgos  - Monbus Obradoiro 86-77
València Basket  - UCAM Múrcia                   73-84
Montakit Fuenla   -  Betis Eplus  91-94
Unicaja  - Real Madrid  88-89

Albert Oliver (4), Balvin (5), Eulis Báez (19), Xavi 
Rabaseda (11), Radicevic (11) -cinc inicial-, 
Mekel (9), DJ Seeley (19), Pablo Aguilar (4) i 
Fischer (4). 
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HERBALIFE 
GRAN CANÀRIA

El Divina Joventut va tombar l’Herbalife 
Gran Canària en un partit d’infart a l’Olím-
pic, resolt en la pròrroga (92-91), i va po-
sar punt i final a una ratxa negativa de 13 
derrotes consecutives que durava des del 
passat 17 de desembre. Els badalonins, 
quasi sempre per davant en el marcador, 
van merèixer  segellar la victòria en el 
temps reglamentari, però un triple inver-
semblant d’Eulis Báez, un malson amb 
32 de valoració, va dur el partit al temps 
extra. Allà el nord-americà DJ Seeley (19 

Conger (17), Birgander (6), López-Arostegui (3), 
Laprovittola (22), Gielo (2) -cinc inicial-, Dimitrije-
vic (2), Vidal (2), Kulvietis (7), Ventura (8), Patrick 
Richard (9) i Jordan (14).  

92

DIVINA JOVENTUT

Laprovittola i Conger lideren el triomf contra el Gran Canària en la pròrroga

Punt i final a tres mesos i mig de derrotes

punts, 16 dels quals en l’últim quart i la 
pròrroga), va estar a punt de provocar 
un nou daltabaix amb un triple letal a 
50 segons de la conclusió (88-91). Tot 
semblava perdut, però els badalonins van 
serrar les dents en defensa i Laprovittola, 
seguríssim des de la línia de personal, 
va fer justícia anotant quatre tirs lliures 
consecutius. El base argentí va exercir de 
líder (22 punts i 7 assistències) i Conger 
es va destapar  amb 17 punts i 21 de va-
loració.

Cuspinera a la banqueta, aniran a totes. 
Gary Neal, un canoner amb majúscules, és 
el seu home més perillós. L’escorta  duu tot 
el pes de l’atac, amb 19,1 punts per partit. 
Només Landesberg (Estudiantes), que ve 
de clavar-li 48 punts al Barça, li fa ombra 
en la taula d’anotadors de la lliga. 

Respecte del partit de la primera volta 
(94-83 per a la Penya), els aragonesos no 
només han canviat de tècnic. Ja no hi són 
ni Bo McCalebb, que va deixar l’equip per 
motius personals, ni tampoc el pivot Jar-
vis Varnado, lesionat de gravetat el passat 
4 de març.  

La Penya segueix pendent d’assolir l’aval que 
li permeti rebre la bestreta del 50% de la sub-
venció de la Fundació Badalona Capital Eu-
ropea del Bàsquet. El Joventut treballa amb la 
possibilitat d’aconseguir-lo de bracet amb la 
Federació Catalana i la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat, però l’acord encara 
no s’ha concretat. Paral·lelament també està 
en marxa la iniciativa “Jo avalo la Penya”, 
encapçalada per Carles Sagués, en la que 
un grup de socis treballa per assolir l’aval de 
forma mancomunada. De moment ja comp-
ten amb més d’un centenar d’adhesions.  

Pendents encara 
d’obtenir l’aval 
per rebre la 
subvencióLa Penya jugarà dimarts vinent amb els blancs, líders de l’ACB

Visita a Madrid abans d’afrontar
les “finals” contra el Bilbao i el Burgos 

Aquest mes d’abril serà clau per deter-
minar si la Penya segueix o no a l’ACB 
la pròxima temporada. A més del duel 
d’aquest dissabte amb el Saragossa, els 
verd-i-negres s’han enfrontar amb dos 
rivals directes més, el Bilbao i el San 
Pablo Burgos, en dos partits absoluta-
ment crucials per poder acostar-se a la 
permanència. Un serà a l’Olímpic, contra 
els bascos, el diumenge dia 15. I l’altre 
a domicili, al Coliseum Burgos, una set-
mana més tard (el diumenge 22). Abans, 
però, els de Carles Duran també han de 
visitar la capital de l’Estat per trobar-se 
amb l’actual líder de la competició, el 
Real Madrid. Serà el proper dimarts dia 
10 (20.45h), en una 27a jornada que es 
tancarà dijous. El duel contra els blancs 
(22-3 de balanç) no seria precisament el 
més idoni per seguir sumant, però alhora 
també suposa una oportunitat d’or, sense 
res a perdre, per poder pescar un triomf 
d’aquells que valen doble.Jordan esmaixa en el partit contra el Burgos a l’Olímpic.  / D. Grau-CJB

Reunió de la iniciativa “Jo avalo la Penya”. / J.C.
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Sergio Maestre: “No ens podrem treure l’espina de 
l’Atlètic Llevant si no seguim guanyant”
A Cornellà, Sergio Maestre jugarà 
el seu partit 120 amb la samarreta 
del CF Badalona. Després de qua-
tre temporades, el migcampista 
de Bellvitge és un dels futbolistes 
més emblemàtics del club esca-
pulat. A més, és imprescindible 
en el mig del camp de Manolo 
González.

- Li agradaria arribar als 200 
partits amb el Badalona?
- Són molts partits (riu). Hau-
ria de continuar tres tempora-
des més i jugar sempre! Estic 
molt bé aquí, agraeixo que em 
tornessin a obrir les portes 
després d’haver marxat. Si les 
dues parts ens posem d’acord, 
estic encantat de continuar. A 
aquestes altures, i a la meva 
edat, demano un projecte am-
biciós, com en les dues últimes 
temporades. M’agradaria que el 
club també anés en la mateixa 
direcció. 

- Després de rebre l’homenat-
ge pels 119 partits que porta 
en el Badalona, va ser una 
mica crític amb el públic de 
l’Estadi. Li sembla que l’afició 
no està a l’altura de la tem-
porada que està fent l’equip?
- No és que no estiguin a l’altura 
de l’equip. Miri, en els anys que 
fa que estic aquí hem viscut cir-
cumstàncies molt difícils, sobretot 
durant la primera temporada, i em 
sembla que no hem tingut el su-
port que ens hauria de donar una 
ciutat com Badalona. Demano a 
l’afició que vingui a l’Estadi que 
ens animi els noranta minuts. Hi 
haurà dies millors i dies pitjors, 
però els que sortim al camp ho 
donem tot per aquesta samarreta. 
Qui ens vulgui xiular, que ho faci 
al final. Mentre duri el partit, no.

- Contra el Cornellà, jugaran 
una final?
- És un partit molt important, sí. 

Tenim l’oportunitat de donar un 
cop a la taula i mirar cap allà on 
volem mirar en les últimes jorna-
des de lliga.

- Com veu el vestidor?
- Com els he vist des que vam co-
mençar a guanyar partits. Tots es-

tem molt implicats i molt centrats 
en el que ens toca, que és guanyar 
el pròxim partit. Res més. Aquesta 
és la clau de la bona ratxa.

- Aquesta temporada se’l veu 
tan regular com sempre, però 
amb un punt més de madure-
sa.
- Sempre he tingut un rendiment 
regular, sí. El temps ha passat i és 
normal que hagi crescut. Sí, em 
sento més madur. Ara veig situa-

cions del futbol que abans no veia. 
Potser només em preocupava pel 
que havia de fer jo.

- El mal record de l’última 
jornada de la temporada pas-
sada, al camp de l’Atlètic Lle-
vant, on van perdre l’opció de 
jugar el play-off, és una moti-
vació més per a vostè, que va 
viure aquella experiència?
- Si, sens dubte. Va ser un pal 
molt dur per a nosaltres. Està-
vem en una situació molt favo-
rable i no ho vam saber resoldre 
a favor nostre. Encara que no ho 
vulgui, aquella situació em tor-
na al cap ara que estem un altre 
cop allà a dalt. Però quan arri-
ba el dilluns, penso només en 
el pròxim partit, conscient que, 
si no el guanyem, no tornarà a 
aparèixer el record del dia de 
l’Atlètic Llevant, perquè no tin-
drem opció de treure’ns l’espina 
si no seguim guanyant.

Foto: Eloy Molina.

LA PRÈVIA 33a Jornada. Municipal de Cornellà. Diumenge, 8 d’abril. 17 hores (Esport 3).

Un partit de sis punts

CORNELLÀ CF BADALONA
POSICIÓ 4rt

16 Partits a fora G 4  E 5  P 7
Gols a fora Marcats 12 Rebuts 21

Entrenador Manolo González.

POSICIÓ 5è
16 Partits a casa G 10  E 1  P 5

Gols a casa Marcats 24  Rebuts 11
Entrenador Jordi Roger.

Diumenge el Badalona jugarà alguna cosa 
més que un partit. A les cinc de la tarda visi-
tarà el Cornellà, el seu rival més directe en la 
lluita per la quarta posició, l’última que dóna 
dret a jugar el play-off. Els del Baix Llobregat 
han estat en els llocs capdavanters de la taula 
durant tota la temporada, però des de fa dues 
jornades s’han vist sorpresos per l’equip de 
Manolo González que, en una ascensió me-
teòrica i gràcies als 26 punts que ha sumat en 
les deu últimes jornades, ha saltat des de la 
catorzena posició a la quarta.
Dissabte passat, contra l’Alcoià, a l’Estadi, el 

Badalona va deixar de sumar tres punts per 
primera vegada en els últims dos mesos. Tot 
i el zero a zero, els escapulats van oferir una 
bona imatge: van disposar d’oportunitats de 
gol i, tot i que en la rereguarda van cedir més 
que de costum, res no fa pensar que a partir 
d’ara trontolli la fermesa defensiva que els ha 
fet encaixar solament dos gols en 900 minuts. 
A Cornellà trobaran un rival amb moltes ga-
nes de reivindicar-se, que en les darreres cinc 
jornades ha sumat només cinc punts. Els de 
Jordi Roger s’hi deixaran la pell, conscients 
que una derrota els allunyaria perillosament, 

Foto: Eloy Molina.
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BADALONA  -  ALCOIÀ

Resultats 32 a Jornada

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

  Equip PTS GF GC

 1. Mallorca 60 42 22
 2. Vila-real B 54 38 23
 3. Elx 53 47 26
 4. Badalona 50 33 29
 5. Cornellà 49 42 36
 6. Lleida 47 31 26
 7. València B 46 53 40
 8. Ontinyent 43 24 33
 9. Hércules 42 31 27
 10. Sabadell 41 26 24
 11. Peralada 41 29 31
 12. Ebro 41 25 29
13. At. Saguntí 39 33 38
 14. Alcoià 38 23 25
 15. Olot 38 29 30
 16. Formentera 36 21 32
 17. Llagostera 35 25 35
 18. Peña Deportiva 34 23 32
 19. At. Balears 32 25 34
 20. Dep. Aragón 19 29 57

Classificació

Badalona: Morales; Albarran (Adri Rivas, 
72’), Robusté, Moyano, Kilian Duran; Álva-
ro Vega, Maestre; Robert Simon (Enri, 61’), 
Rufo, Rubén Sànchez (Segura, 54’); i Querol.  

Alcoià: Bañuz; Álvaro, Barreda, Galas, Nava-
rro; Arques, Ribelles; Gato (Lino, 79’), López 
Silva (Poley, 72’), Alarcón; i Mariano Sanz 
(Lado, 93’).

Àrbitre: Martínez García. T.G.: als locals Ro-
bert Simon, Moyano, Albarran, Segura i Ki-
lian, als visitants Mariano, Álvaro i Ribelles. 
 
Públic: 893 espectadors a l’Estadi.

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

Propera jornada

a quatre punts. Perquè l’ambient els sigui es-
pecialment favorable, la seva directiva perme-
trà a cada soci i a cada jugador del futbol base 
portar dos aficionats al partit.
Aquesta necessitat de victòria del rival pot ser 
una bona aliada per al Badalona, que lluitarà 
per mantenir-se, per tercera jornada consecu-

tiva, en posició de play-off. Manolo González 
s’emportarà tots els jugadors disponibles a 
Cornellà, inclòs el nigerià Uche, ja recuperat. 
Continuen recuperant-se Adrià Parera i Aly 
Coulibaly.
Xiularà el partit l’àrbitre canari Alexis Pulido 
Santana.

Foto: Eloy Molina

abans de la sacada inicial del partit contra 
l’Alcoià, el Badalona va aprofitar per re-
conèixer també a Sergio Maestre, que va 
arribar al centenar de partits durant aquesta 
temporada. De fet, el migcampista de Bell-
vitge jugarà diumenge que ve, a Cornellà, 
el partit 120 amb la samarreta escapulada.

José Miguel Morales, el veterà porter de 41 
anys que defensa la porteria del Badalona 
des de fa tres temporades, va arribar dis-
sabte passat, al partit número 100 amb la 
samarreta escapulada. Morales, que és veí 
de Badalona, no va amagar el seu orgull per 
haver aconseguit aquesta fita, una més en la 
seva carrera. De fet, els números que pre-
senta en aquest centenar d’actuacions són 
sensacionals: ha estat sempre titular, ha ju-
gat sempre els 90 minuts, ha mantingut la 
porteria a zero en 45 ocasions i ha rebut 92 
gols (0,92 per partit).
En l’homenatge que li va fer a Morales, 

Morales ja és centenari 
amb el Badalona

Ho tenim a tocar: el Seagull supera la Peña 
Ferranca i frega la promoció d’ascens (0-5)
Les ‘gavines’ afronten els dos darrers partits de la temporada

Foto: M. Expósito

Pràcticament ho tenen fet. El 
Seagull ha arribat al tram final 
de Lliga amb els deures pràcti-
cament fets i sense cap assig-

natura troncal suspesa. Fa dues 
setmanes, el conjunt badaloní 
va superar el Collerense per 
la porta gran amb un hat-trick 

d’Irina Uriba (3-0) i recuperava 
la plaça que li donava opcions 
a disputar el play-off a Primera 
Divisió. El partit a l’Estadi va ser 

un autèntic espectacle per part 
de les badalonines, que pràcti-
cament no van donar opcions al 
seu principal rival en la lluita per 
la promoció i la golejada podria 
haver estat encara més escanda-
losa.
La jornada anterior, les ‘gavines’ 
van superar la Peña Ferranca 
-equip ja descendit de categoria 
a Primera Territorial - sense cap 
oposició a Barbastro (0-5).
Les dianes de Rabal, Bea Tude-
la, Carla Martínez, Mar Torras 
i ‘Ausi’ van certificar la victòria 
del Seagull a terres aragoneses. 
D’aquesta manera, les badaloni-
nes ja sumen 55 punts, defensen 
la segona posició de la taula i 
encara pugnen pel títol de Lliga. 
Tram final de temporada rodó.

El vestidor del conjunt de Ferrón 
és molt optimista i ja tenen molt 
a prop l’objectiu: disputar la ter-
cera promoció d’ascens a la Liga 
Iberdrola en la història del club.
Diumenge 15 d’abril a les 12 
hores a l’Estadi de Badalona, el 
Seagull té la primera oportunitat 
per confirmar el bitllet. Hauria de 
guanyar o empatar contra l’Eu-
ropa a Badalona i que el Colle-
rense perdés a Lleida contra el 
Pardinyes. La victòria automàtica 
del conjunt balear contra l’equip 
groc-i-negre obligaria les ba-
dalonines a superar el conjunt 
escapulat. A la darrera jornada, 
el Seagull visita el Pallejà i el 
‘Colle’ té la visita de l’AEM Lleida 
a Mallorca, equip sense opcions 
de promoció.

“Una ciutat 
com Badalona 
hauria de donar 
més suport al 
seu equip de 
futbol”

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com C.E. SEAGULL

1. David Prats 206 partits
2. Albert Cámara 198 partits
3. Luis Blanco 190 partits
4. Jordi Ferrón 180 partits
5. Rubén Martínez 154 partits
6. Rubén Casado 153 partits
7. Marcos Pérez 150 partits
8. Fran Grima 133 partits
9. Toni Lao 127 partits
10. Xavi Muñoz 121 partits
11. Sergio Maestre 119 partits
12. Antonio Robles 114 partits
13. Joaquín Macanás 107 partits
14. Óscar Ramírez 104 partits
15. José Miguel Morales 100 partits

ELS 15 CENTENARIS
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Del 24 al 29 de març es van disputar no-
vament a la capital d’Alt Camp els Cam-
pionats de Catalunya de Joves de Tennis 
de Taula amb una àmplia participació ba-
dalonina. L’equip Juvenil ‘A’ va ser el cap 
de sèrie número 1 del campionat, però no 
ho va tenir fàcil contra equips compensats 
com són l’Olot, el Mataró l’Esparreguera. 
Pel que fa els infantils es van quedar a un 
pas de la final després d’un gran partit amb 
l’Esparreguera i es van emportar un bron-

Mariona Bachs i Marina 
Bueno, triples medallistes

ze amarg, però lluitant amb el Ripollet. Les 
altres opcions de medalla passaven per les 
noies, tant en benjamines com en alevines 
i finalment, Mariona Bachs i Marina Bueno 
van ser triples medallistes amb dues plates 
i un bronze, en les seves respectives cate-
gories. De qui no podíem dobtar era dels 
joves Adrià Fernàndez i Pau Lloret, que van 
ser els protagonistes a la final de dobles 
juvenils amb victòria de Fernàndez i Roca 
per 3 a 2. Foto: CTT Badalona

Els nois d’Oscar Calatayud van caure pels campions italians

Els Dracs sumen la primera derrota 
en la lliga europa davant els Milano 

No va poder ser. Els Badalona Dracs van 
sumar la seva primera derrota de la tem-
porada en el debut de la Euroepan Fotball 
League 2018. El campió italià, Milano 
Seamen, va trencar així la ratxa de quasi 
un any sense conèixer la derrota per als 
de Calatayud. La visita dels transalpins 
es va veure condicionada per la climato-
logia, ja que la intensa pluja que va caure 
durant tot el dia a Badalona va limitar molt 
l’atac català, basat en gran part en el seu 
efecte joc aeri. Malgrat això, els Dracs van 
lluitar fins al final per aconseguir la seva 
16a victòria internacional, tot i les adver-
sitats. El partit ca començar amb moltes 
imprecisions per part d’ambdós equips, 
que intentaven adaptar-se a les difícils 
condicions del joc. Després d’un primer 
quart que va acabar sense moviments en 
el marcador, els de Milán s’avançaven en 
el segon parcial gràcies a un field goal de 
26 iardes de Lorenzo Vezzoli. Una mica 
més tard, el xutador local Guillem García 
tornava a situar la igualtat amb un altre gol 

Juli Jiménez, Círcol Catòlic: “Estem a una victòria 
per tancar la permanència a Copa Catalunya”
El retorn dels badalonins a Copa ens deixa un regust dolç

Foto: M.E

El retorn del Círcol Catòlic a Copa 
Catalunya ens deixa un regust 
dolç a la boca, i això que encara 
resten cinc jornades per conclou-
re el curs. 11 triomfs i 10 derrotes 
és el balanç del conjunt de Juli Ji-
ménez. Quan arribem al tram final 
de la temporada, els badalonins 
encara han de confirmar la salva-
ció però els hi resten opcions ma-
temàtiques per finalitzar el curs en-
tre les quatre primeres posicions.

“La trajectòria ens deixa un balanç 
positiu però estem a una victòria 
per tancar la permanència a Copa. 
L’objectiu de l’any és tancar les 
12 victòries que ens permeti re-
novar categoria. Hem competit 
al 90% dels partits, hem guanyat 
a La Plana el SESE, el Sant Cu-
gat , hem competit a la pista del 

11 victòries i 
10 derrotes és 
el balanç d’un 
equip que ha 
patit moltes 
lesions 

a prop però hem de ser realistes 
i el nostre objectiu és jugar par-
tit a partit...estem patint moltes 
lesions aquesta temporada. Si 

ens podem ficar ens fiquem però 
encara hem de mirar a la part 
baixa per confirmar la salvació”, 
afirma l’entrenador del Círcol.
SESE (líder), Ciutat Vella i CB San-
tfeliuenc a domicili i CB Santa Co-
loma i Torreforta a La Plana, són les 
darreres cinc finals que li resten al 
Círcol Catòlic aquesta temporada.  

Molins i tenim baixes importants 
que ens dificulten jugar” , valora 
Jiménez al Diari de Badalona. 

Les constants baixes per lesions 
durant l’any els ha obligat a re-
convertir-se en un grup “camaleò-
nic” i “adaptar-se” als entrebancs 
de la temporada. Nil Colomer, 
Filip Ramírez, Quim Forteza, Ge-
rard Castro o Álex Eñeso són 
algunes de les lesions que ha 
patit el Círcol aquest curs, agreu-
jant-se la dels dos primers noms.

Salvació i després ja veurem...
Un triomf més confirmaria la 
salvació a Copa d’un equip 
que “ha treballat com una bès-
tia en defensa”. Hem de treure 
els dos partits de casa per estar 
tranquils”, transmet Jiménez.

Pronunciar a data d’avui promo-
ció d’ascens a Lliga EBA és anar 
massa ràpid: “Si haguéssim supe-
rat el partit de Molins ho tindríem 

El gran tresor de la Unificació Llefià, més actiu que mai

La temporada que està executant 
aquest curs la Unificació Llefià 
a Segona Catalana té diverses 
peculiaritats i ingredients que la 
destaquen per sobre d’altres cam-
panyes. El conjunt de Jordi Sou-
to està format per una plantilla 
que no supera la vintena d’anys en 
més d’un 50% dels seus jugadors. 
Una de les més jovents dels da-
rrers anys. Però n’hi ha una altra 
dada que enorgulleix encara més 
al club: la notòria presència de 
jugadors juvenils al primer equip.
El tècnic de la ‘Llefi’ ha donat 
l’oportunitat a sis joves que for-
men part de la darrera etapa de 
formació al futbol perquè co-
mencin a tenir un primer contacte 
amb la categoria amateur. De fet, 
n’hi ha alguns que ja van debutar 
a Segona Catalana fa tot just un 

any. “No és habitual que debutin 
tants jugadors juvenils en una 
temporada quan fa no res hem su-
perat l’equador de la Lliga. El cas 
de Pol Pérez és una excepció. Va 

arrencar la pretemporada amb no-
saltres i és la primera vegada que 
succeeix això”, relata Souto. “Els 
sis jugadors ja acumulen –entre 
tots- més de 1.000 minuts i no és 

habitual. Aquest curs n’hi ha més 
presència de juvenils al primer 
equip, pel que fa a quantitat de 
nois i de temps a la gespa” afe-
geix. Però aquesta circumstància 
és una excepció que té una pe-
tita justificació. La generació de 
1999 va assolir un històric ascens 
a Divisió d’Honor Cadet fa tres 
temporades, i bona part d’aquests 
jugadors ja defensen la samarreta 
del Juvenil A del club. “El bloc que 
va assolir l’ascens a Divisió d’Ho-
nor fa tres temporades ja ha arribat 
a categoria juvenil de tercer any i 
tenen dinàmica de primer equip. 
Aquella fita la van aconseguir Pol 
Pérez, Alejandro Pérez i Álex Gar-
cía”, ens assegura l’entrenador 
de l’amateur. La trajectòria de Pol 
Pérez al club no és gaire habitual 
en un jugador encara en edat ju-

venil. Amb 18 anys ja va debutar 
amb el primer equip i en la seva 
tercera etapa Juvenil ja té dinàmi-
ca de primer equip. “La diferència 
del salt a amateur és la intensitat 
i l’experiència. És un privilegi 
aprendre dels jugadors experi-
mentat un any abans de tancar 
l’etapa juvenil”, transmet Pérez. 
El seu company Álex García re-
marca el “bon ambient del ves-
tidor” i Carlos Puig destaca la 
“bona matèria prima” que for-
ma part de la Unificació Llefià. 
Joel Navas ha arribat aquest curs a 
Badalona i desconeixia “les opor-
tunitats que tenen els juvenils per 
poder debutar a Segona”. Alejan-
dro Pérez, també juvenil, defensa 
la posició dels seus companys i 
agraeix la “finestra” que obre el 
club als joves.

La notòria presència de juvenils al primer equip és una gran oportunitat i 
recompensa a la feina que es fa en les categories inferiors del club

Foto: Manel Expósito

de camp, aquest de 31 iardes, anotant el 
3-3 amb el qual s’arribaria al descans. Els 
Dracs no van aprofitar les oportunitats en 
la primera part, quan en diverses ocasions 
van tenir la pilota prop de la zona d’ano-
tació rival, que li hagués permès arribar 
amb avantatge a la segona meitat i això 
ho pagaria a l’inici del tercer quart, quan 
Seamen va aconseguir dos touchdowns 
que van significar un dur cop per als bada-
lonins. El quarterback italià Luke Zahradka 
va connectar dos passos, de 4 i 23 irades 
fins a Stefano Di Tunisi i Claudio Bucce-
llato que, juntament amb  l’extra de Xavier 
Mitchell, situava el 3-17 a l’inici del darrer 
parcial. Tot seguit, Di Tunisi aconseguiria 
la segona anotació amb un llançament de 
quatre iardes de Zahradka. Tot i el resultat, 
els Dracs no van abaixar els braços i van 
cercar el touchdown. Finalment Sergi Gon-
zalo va connectar un gran pas de 25 iardes 
fins a Brandon Ravenel, qui aconseguiria 
el definitiu 10-23, després de l’extra point 
transformat per Guillem García.Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comBÀSQUET COMARCAL
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13, 14 I 15 D'ABRIL | PLAÇA POMPEU FABRA

LLAR
MODA
ESPORT
DECORACIÓ
STREETWEAR 
INFANTIL

TREN TURÍSTIC
TALLERS
I XERRADES

Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

No et deixaran fer la teva i això pot generar algun moment tens 
entre tu i els altres. Ja fa uns dies que has de lluitar més del 
normal per assolir els teus objectius.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
La relació amb el pare o figura d’autoritat masculina es pot 
posar tensa perquè teniu interessos diferents. Tingues paciència, 
sobretot si és una persona d’edat avançada.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
No tot són obligacions domèstiques o patrimonials, també 
gaudeixes de la família en general i especialment dels més petits. 
Pots rebre un premi, una alegria inesperada.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Els més passius reben un extra d’energia que permet encetar 
algun projecte laboral aparcat. La resta haurà d’aprendre a 
gestionar les emocions i les explosions de caràcter.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Si dones massa voltes al llit pot indicar que vius un període de 
canvis. Observa’t i observa. Si pots veure’t més objectivament, 
comprendràs on t’assenyala la inquietud.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Deixa sortir el costat romàntic i gaudeix de petites coses del dia 
a dia i de la relació de parella. Si no és el cas, la creativitat pot 
portar-te grans satisfaccions.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Si ets dels que et costa fer esport, tria’n un que no et resulti tan 
esgotador. Guanyaràs en salut i en bon ànim. Desplaçaments 
vinculats a una persona d’edat avançada.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Si no has tractat a algú correctament, en aquests dies pots tro-
bar-te amb les conseqüències. Només cal acceptar la responsabi-
litat i treure profit a l’aprenentatge.

  Bessons (21/5 al 21/6)
S’activa el sector de l’amistat però no tot serà amable, pots 
trobar-te discutint per alguna cosa sense importància amb un 
amic, si no prens distància en alguns temes.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Tot i que potser tens parella, pots sentir atracció per algú altre. 
Practica la prudència perquè potser l’altre tampoc és lliure i 
podeu fer mal per un moment de plaer.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Tens projectes però et costa passar a l’acció. Que la por no et 
freni. El pitjor és no haver-ho intentat. Compte amb les despeses, 
darrerament sembla que tens la mà foradada.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Compte amb l’abús del menjar massa condimentat o de l’alcohol. 
Pot ser que trobis satisfacció en aquests plaers però no són 
recomanables. Si sents ansietat, vés al metge.

Sudokus

Solucions

Dificultat baixa Dificultat alta
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