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#joavalolapenya: El Diari de Badalona avala la Penya. Ajuda tu també el Joventut!

Comença la preinscripció sense
les cinc noves escoles previstes

Cap de setmana 
d’ofertes i 
descomptes a la 
Fira del Comerç
de la ciutat            
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El període de preinscripció comença a 
Badalona amb el dubte sobre què passarà 
amb els edificis educatius que s’han de 
construir i que obliga als alumnes a es-
tudiar en barracons. Els que més temps 
porten en aquesta situació -i els que més 
difícil ho tenen- són els alumnes de l’Escola 
Montigalà que aquest curs veuran marxar la 
primera promoció de 6è que va començar 
el P3 en mòduls prefabricats. Els barracons 
estan ubicats enmig de l’escola bressol Uni 
Dori, inaugurada el 2009, i del solar on es 

construirà el nou edifici de l’Institut Ventura 
Gassol. Aquest, que també fa molt temps 
que espera, podria obrir les portes el curs 
2020-2021, segons les previsions de les 
administracions, ja que ja hi ha projecte i a 
finals d’aquest any haurien de començar les 
obres. Des de la Plataforma Zona Educativa 
Montigalà, Àngels Martín reconeix que “la 
prioritat ha estat la secundària i l’institut 
està força avançat”. Tot i això, lamenta que 
el centre d’infantil i primària hagi quedat en 
l’oblit. “Després del Lola Anglada, nosaltres 

Cinc edificis educatius 
pendents de construir

Badalona preveu començar el nou curs 
escolar amb tres línies noves de secun-
dària, una a l’Institut La Llauna, una altra a 
l’Institut Eugeni d’Ors i la darrera a l’Insti-
tut Ventura Gassol. Així es preveu de cara 
a la preinscripció escolar que comença 
aquest 13 d’abril i que acabarà el dia 24. 
D’aquesta manera, s’intenta resoldre el dè-
ficit de places de secundària que fa anys 
que reivindiquen entitats com la Federació 
d’Associacions de Mares i Pares de Ba-
dalona (FAMPAS). En els darrers cursos, 
la comunitat educativa ha reclamat que el 
Departament d’Ensenyament preveiés l’alta 
demanda que es produiria a la secundària, 
sobretot als barris del Centre. Enguany, els 

Badalona farà front a l’alta 
demanda amb noves places 
de secundària
Aquest 13 d’abril comença la preinscripció escolar  i 
Ensenyament “garanteix” places públiques per a tothom

nens de sisè que surten de l’escola Bada-
lona Port podran cursar la secundària a La 
Llauna. El cas de Llefià i la Salut és diferent. 
Segons la cap d’Unitat d’Escolarització de 
l’Ajuntament de Badalona, Pilar Relaño, “no 
totes les famílies d’aquests barris podran 
accedir a l’institut que triïn com a primera 
opció”. Tot i així, l’alta densitat de pobla-
ció d’aquesta zona s’intentarà compensar 
amb la nova línia a l’Eugeni d’Ors, al barri 
de Sant Roc. Relaño, però, assegura que és 
“un mite de fa 15 anys que s’enviïn els nens 
a l’altra punta de la ciutat i que hi ha prou 
places d’ESO per a tothom”. Sobre això 
també s’ha pronunciat la Federació d’Ampes 
de Catalunya (FAPAC). La seva presidenta, 

Belén Tascón, no té cap dubte que el govern 
català “privatitza el sistema any rere any” i 
que la falta de places a la secundària afavo-
reix els centres concertats i privats. Tascón 
recorda que aquest augment en la demanda 
de la secundària era previsible des de fa 9 
anys, temps suficient, creu la FAPAC, per 
haver previst una major oferta. 

Canvis a les escoles de primària
Fa anys que la baixa la natalitat a Badalona 
no posa en perill que els pares tinguin pro-
blemes per escollir el centre que trien com 
a primera opció. De fet, segons Relaño, el 
95% de les famílies badalonines acaben 
accedint a l’escola triada com a primera op-

ció. Tot i així, aquest any, hi ha un centenar 
d’alumnes nous de P3. Per això, la Genera-
litat ha obert una línia nova a l’escola Feliu 
i Vegués i al Ventós Mir, i en tancarà una al 
Pere de Tera i a l’Artur Martorell. La Zaida 
Saud, de les FAMPAS de Badalona, no veu 
amb bons ulls aquesta decisió i creu que 
s’hauria d’apostar per “abaixar el nombre 
d’alumnes per aula per garantir un servei 
educatiu de més qualitat, sobretot, després 
dels anys de retallades”. Saud també alerta 
que Ensenyament hauria de tenir en comp-
te l’augment de nens que s’espera a zones 
com el Port o Casagemes. Des de la FAPAC, 
Belén Tascón creu que el tancament de lí-
nies de P3 “és un fet molt greu que posa 
de relleu la falta de voluntat d’Ensenyament 
per proveir el sistema públic de les places 
necessàries per donar resposta a les neces-

sitats d’escolarització”. 

Preinscripció endarrerida 
Segons explica el Departament d’Ensenya-
ment, enguany, el període de preinscripció 
s’ha endarrerit gairebé un mes per no allar-
gar tant el temps d’espera que hi ha entre 
aquest procés i la publicació dels resultats 
finals, que es produiran el 12 de juny. Per 
altra banda, la fulla de preinscripció no in-
clourà la casella del castellà, tal i com s’ha-
via insinuat des del Ministeri d’Educació 
espanyol. A la preinscripció es preguntarà, 
com s’ha fet sempre, per les llengües que 
parlen els nens que s’escolaritzen. El Mi-
nisteri ha hagut d’acceptar que l’aplicació 
del 155 no és suficient per canviar el model 
d’immersió lingüística sense que el Parla-
ment aprovi una nova llei d’Educació. 

Mapa dels centres públics de Badalona en barracons o pendents d’un edifici nou. 
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havíem de ser els següents i, de 
cop i volta, el nostre projecte va 
desaparèixer”, recorda Martín. Un 
dels elements que fa que potser 
l’administració no tingui tanta 
pressa amb l’Escola Montigalà és 
que ja disposen de tots els serveis 
necessaris per al dia a dia del cen-
tre, tot i trobar-se en barracons. 
No és el mateix cas que l’Escola 
Badalona Port. Tot i que va néixer 
amb el mateix objectiu que la de 
Montigalà, l’espai on es troben 
no els permet créixer. Per aquest 
motiu, el curs passat es va habi-
litar el pati en una plaça del barri 
del Gorg, tot i el rebuig de part 
del veïnat. El compromís era que 
només s’ocupés la plaça durant 
un curs però l’AMPA del Badalo-
na Port creu que no serà així. Tot 
depenia de la descontaminació del 

solar de Can Badrines, on s’haurà 
de construir el nou edifici, i on 
s’aprofitaria per instal·lar ja part 
del pati. Una descontaminació que 
sembla que anirà per llarg a causa 
de les desavinences amb el pro-
pietari del terreny. “L’Ajuntament 
està pensant en alternatives, com 
un solar a La Mora, però no ho ac-
ceptarem”, assegura la presidenta 
de l’AMPA, Mireia López. El tercer 
centre de primària a l’espera d’un 
nou edifici és el Ventós Mir. Té 
una part dels alumnes en un edifi-
ci antic, amb greus deficiències, i 
la resta en mòduls prefabricats. La 
nova escola ha d’anar al solar de 
l’Estrella però, tot i que estan en 
el mapa de noves construccions, 
la Generalitat ja els ha dit que no 
són una prioritat per la falta de 
pressupost. Almenys han aconse-

Mòduls prefabricats de l’Escola Ventós Mir / Montse López

guit que els arreglin els lavabos, 
la pista esportiva i altres elements 
malmesos. “Un rentat de cara”, 
assegura el president de l’AMPA, 
Jordi Soler, qui lamenta que el 
centre surti amb dues línies de 
P3 el curs vinent quan no tenen 
més espai. “Demanarem un nou 
mòdul perquè ja no tenim lloc”, 
lamenta Soler. A aquests centres, 
se suma el nou Institut Arnús que 
el proper curs haurà de començar 
en barracons dins el parc mentre 
que, aquest any, els alumnes de 
1r d’ESO han hagut de compar-
tir espai amb els de primària. 
Aquestes reivindicacions seran 
les protagonistes de la 8a Diada 
de l’Educació Pública que aquest 
diumenge organitza FAMPAS al 
Parc de Montigalà sota el lema 
“Construïm futur”.  

Sis anys després de la darrera in-
auguració d’una escola bressol a 
Badalona -l’ampliació del Nero Nas 
de Llefià el 2013-, l’any vinent la 
ciutat tindrà un nou centre educatiu 
destinat a l’escolarització de 0 a 3 
anys. Serà al barri de Montigalà i 
quan comenci la preinscripció de 
les escoles bressol, l’any que ve 
les famílies ja podran inscriure els 
seus fills en aquest centre, que el 
govern municipal preveu posar en 
marxa el setembre del 2019. De 
moment, però, l’espai on s’ha d’ins-
tal·lar, segueix sent un solar des-
habitat. El compromís del govern 
municipal adquirit amb el PSC -a 
canvi del seu suport al pressupost 
del 2017- era que l’escola bressol 

Badalona obrirà una nova escola bressol 
al barri de Montigalà el mes de setembre del 2019 
És un dels compromisos que el govern va adquirir amb el PSC perquè li aprovés el pressupost

El solar del C/Les Ciències de Montigalà on hi haurà la nova escola bressol/ Carles Tornero

BADALONA EXIGEIX A LA GENERALITAT UN DEUTE DE 2,5 MILIONS D’EUROS

Tots els grups municipals van 
aprovar al mes de gener recla-
mar el deute d’uns dos milions 
i mig d’euros que té la Gene-
ralitat amb les escoles bressol 
públiques. Cornellà va ser el 
primer municipi que va portar 
el govern català als tribunals 
per haver reduït l’aportació per 
alumne de 1.800 euros anuals 
el 2011 a 0 el 2014. El Tribunal 
Superior de Justícia de Cata-
lunya va donar la raó a l’ajun-
tament d’aquest municipi i des-
prés van aconseguir el mateix 
Esplugues i L’Hospitalet. En 
el cas de Badalona, el govern 
municipal va explicar que s’ha 
contractat el mateix gabinet 
d’advocats que ha portat el cas 

Nens de l’escola Bressol Virolet de Bufalà/ AMPA Virolet

en d’altres consistoris, com Mata-
ró, per coordinar de forma conjun-
ta la reclamació, que s’ha calculat 
en funció dels 1.300 euros per 
plaça que la Generalitat aportava 

des de 2011. Badalona, però, va 
tard perquè no va fer la recla-
mació l’any 2014, com sí van fer 
36 municipis catalans, la majo-
ria socialistes.

de Montigalà ja estigués llesta 
aquest curs. Per aquest motiu, els 
socialistes posen en dubte el seu 
vot favorable als comptes d’aquest 
any, que probablement es portaran 
a aprovació al Ple d’aquest mes 
d’abril. “Per què he d’aprovar el 
pressupost si no s’han complert els 
compromisos com l’escola bressol 
de Montigalà i la neutralitat institu-
cional?”, es preguntava el president 
del grup municipal del PSC, Àlex 
Pastor, aquesta setmana. L’alcal-
dessa de Badalona respon al PSC 
assegurant que “és evident que 
l’escola bressol no està inaugura-
da” però Dolors Sabater recorda als 
socialistes que els procediments de 
licitació són llargs i assegura “que 

l’escola està en marxa”. Dolors Sa-
bater creu que el centre educatiu 
no es podrà inaugurar abans de les 
eleccions municipals, previstes al 
maig, però garanteix que el projec-
te “està encarrilat”.  

Tarifació social al menjador
Tot i que Badalona només compta 
amb cinc escoles bressol munici-
pals, la crisi econòmica va fer que 
aquests cinc centres tinguessin 
durant uns anys places vacants. 
Diversos factors han fet que això 
deixi de passar, entre ells la reac-
tivació econòmica, però segons 
afirma l’alcaldessa, també ho ha fet 
l’èxit de la tarifació social -pagar 
un preu segons la renda familiar-. 
Una tarifació que s’ha ampliat al 
servei de menjador aquest curs i 
que es mantindrà amb una aporta-
ció econòmica al pressupost més 
elevada.  
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Invertir en educació, 
invertir en futur 

Està d’acord amb 
l’eliminació de l’aparcament 
del Passeig Marítim?

Comença la preinscripció escolar per al pròxim 
curs, on Badalona preveu pal·liar el dèficit de pla-
ces de secundària que diverses entitats i asso-
ciacions de pares i mares venen reivindicant els 
darrers anys amb tres noves línies: una a l’Institut 
La Llauna, una altra a l’Institut Eugeni d’Ors i la 
darrera al Ventura Gassol. Sobre la taula, però, 
encara hi ha molts temes sense resoldre, com per 
exemple els edificis pendents de construir i que 
en alguns casos obliguen als alumnes a estudiar 
en barracons. Els centres afectats són l’Escola 
Montigalà, l’Escola Ventos Mir, l’Escola Badalona 
Port, l’Escola Lola Anglada i l’IES Ventura Gassol. 
El cas que fa més temps que dura és el de Mon-
tigalà, que aquest curs veurà marxar la primera 
promoció de 6è que va començar P3 en mòduls 
prefabricats. 

L’educació, malauradament, ha estat una altra de 
les grans víctimes de la crisi econòmica i de les 
retallades. Un recent informe de la Fundació Bo-
fill alertava que durant la crisi es va reduir “dràs-
ticament” la despesa en educació al nostre país. 
Una inversió educativa que, a més, ja estava lluny 

de la mitjana europea abans de la crisi, el que 
denota que el problema és molt més profund i 
que cal un canvi de paradigma en les polítiques 
educatives a tots els nivells.

Destinar diners a l’educació no és una despesa, 
sinó una inversió. L’escola i la formació són es-
sencials per al progrés de qualsevol societat. Per 
fer-la créixer en tots els àmbits i per afavorir la 
igualtat d’oportunitats. Una aposta de futur que 
hauria de ser prioritària per a qualsevol govern. 
És evident que les darreres dècades s’han fet 
grans avenços per estendre l’educació a tots els 
infants, però queda molta feina per fer i per fer-la 
calen molts més recursos.

També és absolutament necessari blindar els 
pressupostos públics en matèries clau com l’edu-
cació o la sanitat per aillar-los del vaivé del cicle 
econòmic. Tots sabem que, malauradament, les 
crisis continuaran arribant i cal aprendre la lliçó. 
L’educació costa diners, però com a societat no 
ens podem permetre el luxe de no gastar-los. 
Perquè això sí que ens sortiria molt car.

Mentre a Twitter va guanyar el Si, a Facebook i a la Web es 
va imposar el No. En total hem rebut prop de 900 vots i el 
No s’ha imposat amb un 65%. 

Charly Cañadas: “Ya hace unos años se eliminaron mu-
chísimas plazas de aparcamiento por ensanchar las ace-
ras, el número de vehículos va en aumento, donde los va-
mos a dejar si solo saben eliminar cada vez más plazas?”.
@joliverago: ”Molta gent passeja, famílies en bici, run-
ners,..El cotxes són un perill. Aplicació de la mesura a 
tot el districte per evitar passar al problema al barri del 
costat”.
@xavigiro: “Molt d’acord. Menys cotxes i més espais 
verds, per la salut física i mental de tothom (també dels 
que voten que no)”.
Martí Garriga @9MGP9: “Per passejar amb la familia 
tenim la Rambla i punt. És molt maco, pero obriu els ulls 
i mireu la pura realitat”.

EDITORIAL ENQUESTA

NO 65%
SI 35%
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Els establiments haurien d’estar oberts per les Festes de Maig

El proper mes de maig estaran operatives 
les guinguetes de les platges de la ciutat. 
Des de Badalona Pròspera i Sostenible han 

Darrers tràmits per a l’adjudicació 
de les guinguetes de la platja

assegurat que una de les novetats serà el 
disseny, ja que seran de fusta pintada de 
blanc i blau amb la intenció de recuperar la 

Foto: Arxiu

Foto: @psuc_bdn

Des de la Plataforma Social i Cultural de la 
Gent Gran de Badalona han organitzat una 
taula rodona a tres bandes per tractar el 
tema de les pensions. Representants dels 
partits amb més vots a les últimes eleccions 
del 21 de desembre, Ciutadans, Esquerra 
Republicana de Catalunya i el Partit dels 
Socialistes de Catalunya seran els encarre-
gats d’explicar les seves propostes i futures 
accions sobre les pensions. La convoca-
tòria és per divendres 13 d’abril a les 18h al 
Centre Cívic de la Salut i, tal i com assegu-
ren des de la Plataforma, hi estan convidats 
tant els que avui ja cobren una pensió com, 
els qui ens un futur les hauran de cobrar.

Els polítics 
expliquen el 
pla de futur per 
les pensions

imatge dels antics envelats. 
La combinació escollida dels colors tam-
bé són identificatius amb la franja de l’es-
cut de la ciutat en forma d’ones, enllaçant 
la vinculació de la ciutat amb el mar. Per 
gestionar aquests espais s’ha convocat un 
concurs públic encara pendent de licitar.  
Fins al moment s’han presentat 22 licita-
dors, gairebé el doble que en la convoca-
tòria de 2017.
Entre el plec de condicions hi figuren al-
guns articles fins ara inexistents com una 
oferta gastronòmica variada o d’activitat 
cultural i l’obligació de tenir lavabos pú-
blics, accessibles, adaptats i amb canvia-
dors, El president de l’Associació de Guin-
guetaires de Catalunya, Joaquim Padrós, 
reclama celeritat al govern municipal pel 
que fa a l’adjudicació de les concessions 
de les guinguetes del litoral badaloní. Ell 
mateix ha assegurat que veu difícil inau-
gurar la temporada el mes de maig si el 
govern no fa les adjudicacions al més aviat 
possible. 

Els propis veïns organitzaran una consulta per saber l’opinió

Aquest estiu, el Passeig Marítim de Bada-
lona quedarà lliure de cotxes. S’eliminaran 
les dues fileres d’aparcament que actual-
ment queden al seu pas pel barri de Casa-
gemes. Dins del Pla de Mobilitat proposat 

El projecte d’implantació de la zona verda a 
Casagemes no agrada als veïns del barri

per l’Ajuntament també es crearà una zona 
verda de més de 400 places per als veïns, 
que tindrà un cost de 48 euros l’any, tot i 
que no hauran de començar a pagar fins al 
proper gener. També s’ampliarà amb unes 

150 places l’actual zona blava i es destina-
ran alguns aparcaments perquè les motoci-
cletes no aparquin a les voreres.
El veïns de Casagemes es mostren contra-
ris a la implantació de zona verda al barri, 
ja que asseguren que «no hi ha problemes 
d’aparcament i que durant l’època d’estiu es 
podria millorar l’accés a la platja amb trans-

port públic». És per això que tenen previst 
organitzar una consulta al barri per saber 
l’opinió dels veïns. L’A.VV. de Canyadó tam-
bé es mostra contrària a les zones verdes de 
Casagemes, ja que diu que els cotxes que 
no puguin aparcar al barri ompliran els ca-
rrers de Canyadó. tal de 76 places de zona 
verda. 

Foto: Arxiu

ELS CARRERS DE DALT LA VILA TAMBÉ TINDRAN ZONA VERDA

Al barri de Dalt la Vila es crearà un total 
de 76 places de zona verda. La majoria 
d’aquestes, una trentena, serà a la part 
alta del carrer del Temple, on els actuals 
aparcaments de zona blava es converti-
ran en places amb prioritat per al veïnat. 
També es pintaran nous aparcaments 
de zona verda als carrers Mestre An-
toni Nicolau, Pujol i Quintana Alta.  La 
implantació del pla a la resta de barris, 
Progrés, Coll i Pujol i Centre, queda 
aturada. Foto: Marta Grífols
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La plaça Pompeu Fabra acollirà els 
dies 13, 14 i 15 d’abril la primera 
Primavera Comerç-Fira Outlet orga-
nitzada per la Federació de Comer-
ciants de Badalona. 
La fira tindrà una quarantena de pa-
rades i oferirà tot tipus de productes 
dels comerços de Badalona. De fet, 
alguns tindran productes en promo-
ció i d’altres de temporada, tenint 
en compte l’inici de la primavera.  
El president de la Federació de Co-

Arriba el cap de 
setmana d’ofertes i 
descomptes 

merciants de Badalona, Cinto Gu-
bern, ha avançat que la fira comptarà 
amb activitats d’animació infantil i 
un trenet que recorrerà la ciutat. De 
fet, el trenet passarà per diversos 
eixos comercials de Badalona. Els 
comerços que participaran en la fira 
són de diversos barris de la ciutat. 
Gubern espera que aquesta fira 
serveixi per impulsar promocions 
conjuntes de tots els comerços de 
Badalona.

Foto: Marta Grífols

Les al·lergies en alça 
degut al canvi climàtic i la 
contaminació
En els últims deu anys les al·lèr-
gies al pol·len s’han duplicat. 
N’hem pogut parlar amb el Cap 
de Secció d’Al·lèrgia de l’Hospi-
tal Germans Trias i Pujol, Albert 
Roger. El doctor ha assegurat que 
«les causes principals d’aquest 
augment són el canvi climàtic i la 
contaminació». Tot i així, l’al·lèr-
gia principal a la zona del litoral 
és als àcars. Els símptomes de les 
al·lèrgies van «en funció de cada 
persona i de la quantitat de pol·len 
que hi hagi a l’ambient. Els princi-
pals indicis són la congestió res-
piratòria, els ulls vermells, picor, 
plor i tos. El diagnòstic específic 
és senzill, proves de 20 minuts i 
indolores. La malaltia es pot trac-
tar amb medicaments clàssics que 
ajuden a pal·liar-ne els símpto-
mes, com gotes, esprais, pasti-
lles o inhaladors. Tot i així, si la 
situació és més complicada, hi ha 
la possibilitat de tractar l’al·lèrgia 

amb una vacuna.» El llibre blanc 
de l’al·lèrgia assegura que l’any 
2050 el 40% de la població patirà 

algun tipus d’al·lèrgia i, per això, 
s’ha catalogat com una de les epi-
dèmies del segle XXI.

Els serveis a les persones i les millores en els espais són els punts més importants

El govern de Badalona ha presentat 
la proposta del pressupost municipal 
de 2018 que vol consolidar i ampliar 
els serveis públics, segons ha anun-
ciat. La proposta d’aquest exercici 
se situa en 166,6 milions d’euros, 
la qual cosa suposa un increment de 
6,7 milions d’euros, és a dir, que el 
pressupost creix un 4% en relació a 
l’any 2017. Durant la presentació del 
pressupost en la sessió d’audiència 
pública celebrada a l’edifici El Viver, 
els responsables municipals han 
destacat que en tres anys el pressu-
post municipal haurà augmentat un 
9,6%

Serveis a les persones
Una de les apostes més importants 
que incorpora el Pressupost és l’eli-
minació de les llistes d’espera del 

El pressupost per al 2018 de l’Ajuntament 
de Badalona preveu un augment d’un 4%

servei de neteja a domicili. Les parti-
des d’assistència domiciliària creixen 
un 32%, amb un augment d’1,3 
milions d’euros. Un altre aspecte 
destacat és l’increment del 8,2% del 
pressupost destinat a les escoles 
bressol municipals per donar sortida 
a l’augment de la demanda que s’ha 
produït gràcies a la tarifació social 
implementada durant aquest mandat. 

Millores a l’espai comú
El pressupost d’aquest exercici pre-
veu un increment del 10% per al 
manteniment dels carrers als dife-
rents barris de la ciutat. La millora 
dels paviments comptarà amb una 
partida que se situa en els 2,2 milions 
d’euros. Pel que fa al manteniment 
de l’enllumenat, el pressupost també 
preveu un augment d’un 6,7%.Foto: Ajuntament
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El passat dissabte el Centro Cultural Rocie-
ro Andaluz Nuestra Señora de la Esperanza 
va celebrar un festival dedicat a la Feria de 
Abril amb una desfilada de vestits d’aquesta 
festa andalusa, arrelada també a Catalunya, i 
diversos balls de flamenc, sevillanes i cants 
a càrrec de la mateixa entitat badalonina i 
la Casa Cultural Andalucía y Catalunya. 
A més, el Centre Cultural de la Esperanza 
viu al llarg d’aquests dies la seva Setmana 
Cultural, que ha arribat a la 31a edició, amb 
una exposició de vestits i complements de 
la mateixa Feria de Abril, concursos per a 
grans i petits, i jornades gastronòmiques 
destinades als seus socis.

La Feria de 
Abril arriba al 
Centre Cultural 
de la Esperanza El mercat pirata s’ha posposat pel 21 i 22 d’abril

La pluja del passat cap de setmana va obli-
gar a suspendre tots les activitats progra-
mades de la 20a edició de la Festa Medie-
val, obligant així a la organització posposar 
les portes obertes al Quetx Ciutat Badalona, 
el mercat pirata, el correfoc, el dinar i els 
tallers infantils al final del passeig Marítim, 
entre altres propostes, per als dies 21 i 22 
d’abril. 
Tot i això, si el temps ho permet, es man-
tenen les iniciatives del 13 al 15 d’abril. 
En primer lloc, aquest divendres, a les 20 
hores, arribaran els nobles a la plaça Font 
i Cussó, on realitzaran danses medievals i 
llegiran el pregó d’enguany; donat pas així 
al cant coral i l’audició musical a l’església 
Santa Maria, que tindrà cita a les 21h. Dis-
sabte, dia 14, serà el torn del desembarca-
ment pirata (11h) a la platja dels Pescadors, 
que obligarà a la fugida dels vilatans, pes-
cadors i camperols fins a la plaça Baixadeta, 
on durant tot el cap de setmana hi haurà el 
mercat medieval i diverses activitats adreça-
des a tot el públic. A les 20.30h, al mateixa 

El mal temps atura 
la conquesta pirata al front marítim

plaça es podrà viure l’atac pirata i la crema-
da de la masia amb pirotècnia. Finalment, el 
diumenge a les 12 del migdia se celebrarà 

el Pacte de Pau i el Torneig Medieval amb 
exhibició eqüestre. Un espectacle medieval, 
a les 19h, conclourà la festa a Canyadó.

Foto: Sebastian Nolasco

Foto: Festa Medieval 2017
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“La Badalona Desapareguda”, 
a les llibreries de la mà de Facu Martínez
Surt a la venda el llibre fotogràfic on es compara la Badalona d’abans i l’actual

Foto: @msubirats

Foto: Dueto Web

del swing i les músiques improvisades 
d’arrel, després que els dos integrants s’hi 
hagin endinsat decididament. 
Aquesta mescla d’estils ha culminat en 
una sonoritat personal caracteritzada per 
un joc constant d’harmonies i contracants 
melòdics. Tots els assistents podran gau-
dir de cançons com “La punxa de l’eriçó”, 
“La cabanya” o “Bat bi Hiru Valsa”

El conjunt Duetu, format per l’acordionista 
Marc del Pino i la violinista Coloma Ber-
tran, presenten el seu darrer disc “L’Era 
sense pols” el dissabte 14 d’abril a les 19h 
al monestir de Sant Jeroni de la Murtra de 
Badalona. L’essència musical i estilística 
de les seves composicions parteix de la 
música tradicional i europea i en els úl-
tims anys s’ha complementat amb l’estil 

Duetu estrena disc al 
monestir de Sant Jeroni
“L’Era sense pols” es presenta dissabte

El llibre “La Badalona Desapareguda” ja es 
pot trobar a les llibreries. La seva autora, la 
Facu Martínez, fa anys que penja fotografies 
antigues de la ciutat a les xarxes socials 
i, ara, ha publicat un recull de fotos editat 
per l’editorial badalonina Pont del Petroli. 
El llibre s’ha dividit en 10 apartats on, a la 
pàgina esquerra, es poden veure les imat-
ges d’abans i a la dreta la comparació, amb 
imatges actuals. En total són 222 pàgines 
editades amb gran qualitat. El primer apar-
tat està dedicat als carrers on trobem espais 

ja desapareguts, com les cases i el safareig 
de Via Augusta o els horts situats al camí 
del Molí de la Torre. També hi ha un apar-
tat dedicat a l’aigua, amb espais com l’an-
tic estanyol de Correus o la desapareguda 
gruta i cascada de la Rambla. No hi falten 
fotografies d’antigues masies, de la platja, 
d’elements exteriors, com l’antiga caserna 
dels Bombers o els canons del Turó d’en 
Caritg. La seva autora ha volgut agrair a 
molts col·laboradors que li han cedit part de 
les fotografies que es poden veure al llibre.

LA PRÈVIA 28a Jornada ACB. Pavelló Olímpic, diumenge 15 d’abril a les 12.30 h

Jugadors, tècnics i afició, tots a l’una

D. CONGER

NICOLÁS LAPROVITTOLA

LÓPEZ-AROSTEGUI

SIMON BIRGANDER TOMASZ GIELO

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

RETABET BILBAO 
Entrenador: Veljko Mrsic

ÀLEX MUMBRÚ

JONATHAN TABU

LUCIO REDIVO

DEVIN THOMAS MICKELL GLADNESS

Mumbrú, que es retira enguany, rebrà un homenatge de la Penya. / Aitor Arrizabalaga

Final a l’Olímpic. El Divina Joventut es juga 
bona part de les seves opcions de seguir un 
any més a l’ACB davant del RETAbet Bil-
bao, en un partit on només val la victòria. 
Els bascos, rivals directes en la lluita per 
la permanència, arriben a Badalona amb 
dues victòries d’avantatge respecte dels 
verd-i-negres, després de tombar dimecres 
l’Herbalife Gran Canària (92-78). La Penya, 
amb els seus triomfs contra els canaris i 

el Saragossa, va aconseguir trencar l’espi-
ral negativa, però la resta de rivals també 
s’han posat les piles i això obliga a no fa-
llar davant d’un Bilbao crescut i que anirà 
a totes, conscient que si és capaç d’assaltar 
l’Olímpic deixaria la Penya a tres victòries 
de distància més el “basket-average” (a 
Miribilla els verd-i-negres van caure per 
99-74). Toca, doncs, conjurar-se, jugadors, 
tècnics i afició, perquè el triomf es quedi a 

casa, en una jornada on també caldrà tenir 
un ull posat en el que passi en el duel entre 
Betis i Burgos i el matx entre el Saragossa i 
el València. Primer de tot, però, cal que els 

de Carles Duran facin la feina, en un Olím-
pic que ha de ser una olla a pressió. L’afició, 
més que mai, ha de ser el sisè jugador verd-
i-negre.
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NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER

1- Doncic, Heurtel, 
Jaime Fernández
2- Landesberg, Nedovic, 
Neal, Ribas
3-Tomic, Shengeila, 
Thompson, Dubjlevic

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 26
1º PENYA CANET  2 gutvil98 (Canet de Mar)  249,00 
2º DESINSPIRATE  gululu (Badalona)  244,60 
3º Oh men!  smarti (Badalona)  234,40
...............................................................................................................

11º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  225,00

Lliga (general)
1º Penyacrack3  manel14penya (Badalona)  5.139,80 
2º Penyacrack2  manel14penya (Badalona)  5.090,60 
3º DRAMA  RAMONRIVALDO (Santa Coloma)  5.065,80
...............................................................................................................

13º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  4.911,40

Equip  del Diari
Mumbrú es mereix una ovació

El Palau Olímpic viurà en el duel 
entre la Penya i el Bilbao un home-
natge a Àlex Mumbrú. Serà abans 
del matx on el club li farà un reco-
neixement per la seva trajectòria 
després d’anunciar que es retira 
aquest curs.  Serà doncs l’última ve-
gada doncs que juga a Badalona. Tot 
i que sempre la relació afició entre el 
barceloní i la Penya ha estat d’amor 
i odi aquesta vegada s’ha de deixar 

tot de banda i fer-li una ovació més 
que merescuda perquè és un mite i 
perquè és un mite format a la Penya, 
un orgull pel club verd-i-negre. Es 
va formar a la Penya, va marxar al 
Madrid, va tornar a la Penya i va tor-
nar al Madrid, cosa que alguns no ho 
van acceptar bé. En l’homenatge crec 
que es mereix una ovació...i després 
en el partit a xiular-lo al màxim per 
intentar guanyar.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET
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  Equip  G P

 1 Real Madrid 24 3
 2  Baskonia 19 7
 3 Barça Lassa 19 8
 4  València Basket 17 9
 5  Unicaja 16 11
 6  Montakit Fuenla 15 11
 7 Herbalife G. Canària 15 12
   8  Morabanc Andorra 15 12
 9  UCAM Múrcia 14 12
10     Iberostar Tenerife 14 13
 11     Movistar Estudiantes 13 14
 12    Delteco GBC 11 16
 13    Monbus Obradoiro 11 16
14  San Pablo Burgos 9 18
 15    Tecnyconta S.                     8            19
 16     RETAbet Bilbao                     8            19
17  Betis Eplus 7 20
 18    Divina Joventut           6           21

Classificació

Causeur (3), Randolph (11), Doncic (9), Tavares 
(2), Taylor (8) -cinc inicial-, Randle (8), Rudy 
Fernández (5), Radoncic (5), Reyes (4), Ayón (6), 
Yusta (10) i Carroll (16). 

87
REAL MADRID

Tres dies després de vèncer a la pista del 
Tecnyconta Saragossa (86-92) i trencar una 
ratxa de més d’un any sense guanyar fora, la 
Penya va caure dimarts a la pista del líder, 
el Real Madrid. Els verd-i-negres ho van 
intentar, però el conjunt blanc, ara mateix, 
està en una altra dimensió. Ni les baixes de 
pes minimitzen el potencial d’una plantilla 
espectacular, que va fer la sensació de tenir 
sempre el partit sota control amb un Doncic 
omnipresent (9 punts, 8 rebots, 10 assistèn-
cies i 17 de valoració) i un Carroll molt ins-
pirat (16 punts) sortint des de la banqueta.
La Penya va aguantar els primers 13 minuts 
amb els punts de Richard i López-Arostegui 
i un Birgander que segueix reivindicant-se 

Conger (4), Birgander (4), Sergi Vidal (4), Laprovi-
ttola (9), Gielo (6) -cinc inicial-, Neno Dimitrijevic 
(9), López-Arostegui (12), Kulvietis (3), Richard 
(13) i Jordan (6).

70

DIVINA JOVENTUT

Després de vèncer a Saragossa, la Penya no té cap opció a la pista del líder

El Madrid, en una altra dimensió

(26-28), però els blancs van dir prou, aju-
dats també per un arbitratge molt discutible, 
i van trencar l’equilibri amb un parcial de 
20-4 (46-32). L’equip de Laso, a més, va sa-
ber desactivar peces clau del conjunt verd-i-
negre com Nicola Laprovittola, que va estar 
molt ben defensat i no va poder fer els seus 
números habituals (9 punts i només 2 de 
valoració). 
En la represa les diferències van créixer fins 
als 23 punts (70-47), però el Joventut va 
tenir el mèrit de no abaixar els braços per 
minimitzar els danys en l’últim quart. Amb 
un parcial de 4-15 es va acostar a només 
12 punts (74-62), tot i que sense fer perillar 
mai el triomf dels madrilenys.  

Birgander fa el tap a Felipe Reyes. / D. Grau - CJB

Propera jornada

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

Resultats darrera jornada

Barça Lassa  - Betis Eplus                 121-56
Movistar And. -  Tecnyconta S.                          84-74
RETAbet Bilbao  - Herbalife G. Canària      92-78
Monbus Obradoiro - Unicaja 91-97
Real Madrid - Divina Joventut 87-70   

San Pablo Burgos  - Morabanc And. 92-86
Iberostar Tenerife  - Delteco GBC                   88-92

La iniciativa “Jo avalo la Penya”, engegada 
per un grup de socis amb Carles Sagués al 
capdavant, segueix reunint adhesions per 
fer efectiu l’aval mancomunat que permeti 
al Joventut rebre la bestreta del 50% de 
la subvenció de la Fundació Badalona Ca-
pital Europea del Bàsquet. Noms il·lustres 
del bàsquet estatal o extècnics i jugadors 

Degoteix de suports a la iniciativa “Jo avalo la Penya”
de la Penya han fet públic el seu suport 
durant els darreres dies, a títol personal i 
també a través de les xarxes socials. En-
tre ells, l’exbase del Madrid Juan Antonio 
Corbalán, els tècnics Pedro Martínez i Sal-
va Maldonado o exjugadors verd-i-negres 
com Cèsar Sanmartín i Sitapha Savané. 
També ho han fet, entre d’altres, l’expre-

sident Jordi Villacampa, Jordi Cairó, Pepe 
Puig, Jordi Martí o Enric Campos, a més 
de jugadors del primer equip com Albert 
Ventura, José Ignacio Nogués o Xabi 
López-Arostegui. El Diari de Badalona 
també s’ha afegit a la iniciativa, així com 
altres empreses badalonines. 
Els impulsors de “Jo avalo la Penya” han 

instal·lat aquesta setmana un punt d’infor-
mació a les pistes annexes de l’Olímpic i 
també en posaran aquest diumenge a di-
ferents punts del pavelló amb motiu del 
partit amb el Bilbao. L’objectiu és seguir 
trobant suports, i sobretot, fer arribar la 
proposta i explicar-la de primera mà al 
màxim de socis i aficionats de la Penya.    
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LA PRÈVIA 34a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 15 d’abril. 17 hores.

La primera de cinc finals

CD EBROCF BADALONA
POSICIÓ 10è

16 Partits a fora G 4  E 6  P 6
Gols a fora Marcats 9 Rebuts 13

Entrenador Emilio Larraz.

POSICIÓ 5è
16 Partits a casa G 9  E 6  P 1

Gols a casa Marcats 21  Rebuts 8
Entrenador Manolo González.

L’Ebro serà el primer rival que trobarà el 
Badalona després que hagi vist trencada la 
ratxa d’imbatibilitat que l’ha fet saltar de la 
zona de perill als primers llocs de la clas-
sificació. La derrota de l’última jornada, al 
camp del Cornellà, ha apartat l’equip esca-
pulat del quart lloc, l’últim que dóna accés 
al play-off d’ascens, en favor, precisament, 
dels del Baix Llobregat. Però encara que-
den cinc partits, que seran cinc finals, i pot 
passar qualsevol cosa. “No hem dit l’últi-

ma paraula”, sentenciava Manolo González 
diumenge passat, després d’encaixar un 
injust 1-0. I és que el Badalona està tocat, 
però no enfonsat; ferit, però no mort.
I enmig de tot plegat, aquest diumenge, a 
les 17 hores, arriba l’Ebro. Ubicat al mig 
de la classificació, tan allunyat del des-
cens com del play-off, l’equip que entrena 
Emilio Larraz ha estat, fins ara, un visitant 
incòmode, que ha puntuat en 10 dels 16 
desplaçaments que ha fet i que ha estat 

Foto: Eloy Molina.
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CORNELLÀ   -   BADALONA Propera Jornada

 Cornellà 1 - Badalona 0

 Llagostera 0 - Peralada 0

 Hércules 4 -  València B 0

 At. Saguntí 0 -  At. Balears 1

 Ebro 1 -  Sabadell 0

 Vila-real B 2 -  Olot 1

 Mallorca 3 - Lleida 3

 Formentera 0   -  Elx 1

 Ontinyent 1    -  Peña Deportiva 0

 Alcoià 3 -  Dep. Aragón 2

  Equip PTS GF GC

 1. Mallorca 63 45 24
 2. Vila-real B 57 40 24
 3. Elx 56 48 26
 4. Cornellà 52 43 36
 5. Badalona 50 33 30
 6. Lleida 47 33 29
 7. València B 46 53 44
 8. Ontinyent 46 25 33
 9. Hércules 45 35 27
 10. Ebro 44 26 29
 11. Peralada 42 29 31
 12. Sabadell 41 26 25
13. Alcoià 41 26 27
 14. At. Saguntí 39 33 39
 15. Olot 38 30 32
 16. Llagostera 36 25 35
 17. Formentera 36 21 33
 18. At. Balears 35 26 34
 19. Peña Deportiva 34 23 33
 20. Dep. Aragón 19 31 60

Classificació

Cornellà: Craviotto, Joan Oriol, Valentín, Édgar, 
Borja, Fall, Mujica, Pep Caballé (Maureta, 79’), 
Leon (Reche, 86’), Marc Caballé i Fito Miranda 
(Sergio Cortés, 84’).  

Badalona: Morales, Álvaro Vega, Héctor, Robus-
té, Moyano, Sergio Maestre (Rubén Sánchez, 76’), 
Albarrán (Adri Rivas, 52’), Robert, Segura, Rufo 
(Marcel Serramitja, 68’) i Néstor.

Gol: 1-0, Rafa Mujica (29’).

Àrbitre: Alexis Carlos Pulido Santa-
na. TG: Borja i Fall del Cornellà, i Héctor, 
Moyano, Rivas i Robusté, del Badalona. 
 

 Badalona - Ebro

 Lleida -  València B

 At. Balears  -  Ontinyent

 Peña Deportiva -  Llagostera

 Peralada -  Alcoià

 Dep. Aragón - Cornellà

 Olot   -  Formentera

 Elx   -  Mallorca

 At. Saguntí -  Hércules

 Sabadell -  Vila-real B

Resultats 33 a Jornada

capaç de guanyar en escenaris tan impo-
nents com El Collao (0-1 a l’Alcoià) i Son 
Moix (0-1 al Mallorca). Com sempre, o 
gairebé sempre, el Badalona haurà d’oferir 
la seva millor cara per endur-se els tres 
punts. Serà baixa Adri Rivas, per acumula-
ció de targetes, a més dels lesionats Adrià 

Parera -que ja treballa amb el grup- i Aly 
Coulibaly. No s’esperen canvis importants 
en l’onze, per bé que la recuperació de 
Marcel Serramitja ofereix més possibili-
tats en atac.
Xiularà l’àrbitre navarrès Imanol Irurtzun 
Artola.
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Pili Ruiz, presidenta Seagull: “Cap empresa 
s’ha interessat per patrocinar el club”
La gran trajectòria del primer equip no es tradueix en un interès d’sponsorització

Foto: M. Expósito

Que el Seagull sigui actualment 
la tercera alternativa catalana 
amb cara i ulls al futbol femení 

és una evidència inqüestionable. 
Les ‘gavines’ tenen molt a prop 
el seu tercer play-off a Primera 

Divisió però aquesta fita històri-
ca no es tradueix en un benefici 
econòmic. “Cap empresa s’ha in-

teressat en voler patrocinador el 
club. No és fàcil trobar un espòn-
sor i estem en aquesta situació 
de cerca”, transmet la presidenta 
de l’entitat Pili Ruiz. Tot i això, 
el creixement esportiu avança 
per un altre camí: “disputar dues 
promocions d’ascens seguides 
ens ha ajudat a créixer en equips 
formatius. En dues campanyes 
hem augmentat la base en dos 
equips més. Cada temporada ens 
truquen jugadores per formar 
part de les categories inferiors. 
Som el tercer millor club de Ca-
talunya”, argumenta.

Play-off: amb els peus a te-
rra
Quan resten dues jornades per 
tancar la lliga regular, el Seagu-
ll té a tocar el play-off d’ascens. 
Cada setmana és una final i així 
ho verbalitza Ruiz. “La victòria 

és el nostre objectiu en aquestes 
dues darreres jornades. Són 2 
punts de diferència amb el ‘Colle’ 
i cada diumenge és una final. Les 
jugadores estan molt motivades 
perquè tenim el play-off molt a 
prop i això ja és un premi tot i 
que és impossible de deixar els 
nervis a un costat.
A més a més, i sense deixar de 
banda l’objectiu principal de la 
temporada, les badalonines en-
cara tenen opcions d’aixecar el 
títol de lliga. “La possibilitat de 
guanyar la Lliga també la tenim 
al cap, però no depenem de no-
saltres sinó de l’ensopegada que 
pugui tenir el Barça B”, afegeix.

Aquest diumenge a les 12h, l’Eu-
ropa visita l’Estadi. La victòria 
blava i l’empat del ‘Colle’ con-
firmaria el play-off. Hem de ser 
optimistes.
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Tot i el temps inestable, la cursa de colors 
Holi Life va celebrar el passat diumenge a 
Badalona la tercera edició de l’esdeveni-
ment lúdic-esportiu més gran d’Europa. 
L’amenaça de pluja no va desmerèixer la 
prova i van ser molts els que es van animar 
corrent, caminant o ballant pel recorregut 
de 5 quilòmetres preparat per a l’ocasió. A 
les 11 del matí es va donar el primer tret de 
sortida amb una llançada de pols de colors 
a la sortida, situada al barri de Les Guixeres. 

La pluja no destenyeix 
la tercera Holi Life

Els cinc quilòmetres de recorregut estaven 
salpicats cada 1.000 metres per les Holi 
Blits, les estacions de pintura que llençaven 
pols, elaborats amb farina de blat i colo-
rants naturals, que animaven als corredors. 
Un cop finalitzada la prova, la jornada va 
estar presidida per la vistositat dels Holi 
Boom, uns llançaments col·lectius de pols 
de colors en el qual van participar famílies, 
grups d’amics, jocs i inclòs aquells que 
anaven amb mascotes. Foto: Holi Life

Després de vèncer clarament als Firebats per 7-42

Els Dracs finalitzen invictes la fase 
regular de la lliga nacional a València

L’equip d’Oscar Calatayud va començar 
anotant en la seva primera possessió 
amb un bon llançament de 64 iardes de 
Lorenzo Melchiorre, qui va iniciar la tro-
bada en la direcció de l’atac negre i plata, 
fins al seu compatriota Brandon Ravenel, 
sumant els primers punts de la trobada 
per als Dracs. Després, Sergi Gonzalo es 
va situar en la posició de quarterback, on 
va tornar a realitzar un espectacular partit, 
aconseguint un total de cinc passos de 
touchdown. El primer d’ells ho va llançar 
fins a Melchiorre, qui retornava a la seva 
posició de receptor i encara abans de fi-
nalitzar el primer quart, Gonzalo connec-
tava amb Ravenel per deixar un optimista 
0-21 en arribar al segonal parcial. El se-
gon quart va estar més igualat, tot i que 
l’únic equip que va aconseguir moure el 
marcador va ser el visitant, amb una nova 
anotació del júnior Jaior Laheras, qui 
aconseguia el seu primer touchdown en 
la LNFA. La seva anotació, juntament amb 
l’extra point d’un seguir Guillem García 
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com a xutador, situaven el 0-en arribar 
al descans. A la represa, els locals van 
aconseguir retallar les diferències en el 
marcador i donar per uns moments una 
mica d’emoció. L’atac dels Dracs perdia 
la possessió de la pilota després d’un 
fumble de Raúl Cernuda i d’un parell de 
penalitzacions en contra posteriors. El 
quarterback Alexander Mc Kean va poder 
connectar amb el seu receptor Kris Wed-
derburn i anotar així l’únic touchdown per 
als homes de Fernando Altarriba (7-28). 
Els Dracs no es van permetre cap error 
més i l’atac va continuar movent cadenes 
amb certa facilitat i Gonzalo no va trigar a 
realitzar un precís llançament fins a Gui-
llem García per a situar el 7-35. Amb tot 
decidit i pensant ja en la pròxima trobada 
de la lliga europea a França davant els 
Black Panthers, Jairo Lasheras va anotar 
el seu segon touchdown particular de la 
trobada, després del cinquè llançament 
del touchdown de Gonzalo, i deixant el 
marcador definitiu amb 7-42.Foto: Badalona Dracs

El planter verd-i-negre esmicola el Sant Josep; 
el Badalonès desperta del malson

Remuntada a Llefià; triomf balsàmic del Pomar; 
l’Àguila trenca la ratxa negativa

El Joventut Femení, a la corda fluixa; cop a la taula del Natzaret

El Pomar de Jorge Rincón es distancia a tres punts de la zona de descens directe

Foto: Arenys

Els cadells del Divina Joventut van 
esmicolar les opcions de victòria 
del CB Coalci Sant Josep al par-
tit que van disputar amb l’Arenys 
Bàsquet, equip vinculat verd-i-ne-
gre (98-59). Els 38 punts en els 
10 minuts finals ja van acabar de 
confirmar la desfeta badalonina. 

El Badalonès desperta a Copa
A Copa Catalunya, vam celebrar 
una doble notícia positiva amb 
les victòries del Badalonès con-
tra el Pia Sabadell (79-87) i de 
l’Ademar davant el Vilanova (84-
65). Els dimonis acumulaven set 
derrotes consecutives i havien 
deixat escapar la quarta posició. 
Malauradament, e Círcol va caure 
sense tenir cap opció a la pista del 
SESE, líder del grup 2 (90-48). 
Un esglaó per sota, la Minguella 

Els dimonis 
deixen enrere 
una ratxa 
negativa de 
set derrotes 
seguides a Copa 

Al pol oposat trobem la derrota 
de la Minguella contra el Premià 
(62-54). Una categoria per sota, 
a Segona, la Llefià va caure con-

tra el Cornellà (56-62) i el Círcol 
davant el CN Terrassa B (49-71). 
A Tercera, triomf del Sant Josep 
contra la Llefià B (37-40) i del Cír-
col enfront del Cabrera (77-34). 
Derrotes del Badalonès versus 
Pia Sabadell B (41-50), Natzaret 
davant el Boet (46-44) i la Min-
guella B a Viladecavalls (52-46). 

va superar la Bisbal a Casage-
mes en un partit molt disputat 
durant els primers tres quarts 
(74-65). A Segona, el Badalonès 
B va caure a Martorell (84-72).
Finalment, a Tercera, el Natzaret 
defensa la primera posició del grup 
3 després de superar el St Josep B 
(69-84) i aprofitar-se de l’enso-
pegada de la Minguella B contra 
l’ABB (41-67). A l’altre derbi bada-
loní, la Cultural va guanyar la Lle-
fià (98-80). A més a més, victòries 
d’Ademar B (81-73) versus Diago-
nal i Círcol B a Montcada (45-61). 

El descens, un camí molt real
El Joventut Femení ja té peu i mig a 
Primera Catalana. L’equip de Toni 
Madrid va caure aquesta vegada 
a la pista de l’Igualada (76-55). 
A Primera Catalana, cara i creu. 

El Sant Andreu Natzaret va mate-
rialitzar la gran victòria del cap de 
setmana a la pista del Sant Fruitós, 
segon a la classificació (46-55). 

Tres setmanes sense competició i 
sense futbol és molt de temps. La 
Setmana Santa i el partit ajornat de 
fa dues setmanes -per la pluja- ha-
via deixat la Unificació Llefià a la 
recambra durant més de 21 dies. 
Tot i això, el retorn de l’equip de 
Jordi Souto ha estat victoriós.
El conjunt badaloní va enderrocar 
el Piferrer en un partit amb sis 
gols (4-2). Els barcelonins es van 
avançar en una contra al minut 28 
però la ‘Llefi’ va equilibrar el matx 
abans de la represa amb una dia-
na de Toni Casulleras. Al segon 
temps, el Piferrer va avançar-se 
novament (1-2) i la Unificació va 
haver de remuntar el partit. Saume-
ll, Marcelo i Monty van capgirar el 
marcador i la victòria es va quedar 
a Llefià. Amb aquests tres punts, el 

conjunt vermell és setè a la taula 
amb 44 punts i un partit menys.
Qui segueix intractable a Tercera 
Catalana és el Young Talent de 
Ricardo Parra. El conjunt de Sant 
Roc va superar per la mínima el Vi-
lassar de Mar (2-1) amb dianes de 
Raúl i Josué. L’equip groc-i-negre 

segueix líder amb 66 punts. Per la 
seva part, el Lloreda ja ha deixat 
escapar qualsevol opció d’ascens 
a Segona després de caure davant 
el Santvicentí (1-0). A la part baixa 
de la taula, somriures per partida 
doble. El Pere Gol de Lluís Ortega 
va empatar contra la Llantia gràcies 
als gols de Lucas i Alti i encadena 
quatre jornades puntuant. Així ma-
teix, el Pomar de Jorge Rincón va 
superar l’Arenys de Mar a Badalo-
na (2-1) i es distancia a tres punts 
de la zona de descens directe.
A Quarta Catalana, l’Àguila va tren-
car contra el Baró de Viver B (2-3) 
una ratxa negativa de tres derrotes 
seguides, el Sistrells va caure con-
tra el GP3 (5-0) i la UE Bufalà va 
patir una golejada al camp del Sant 
Ignasi B (5-0).Foto: Manel Expósito
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Cap equip 
badaloní es troba 
en posicions 
vermelles a data 
d’avui al gru 4 de 
Tercera Catalana
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Horòscop Sudoku
 Àries (21/3 al 20/4)

Compte amb les decisions precipitades i no 
reflexionades. Pots veure’t en un problema 
posteriorment. Ocultes la teva sensibilitat per 
protegir-te d’algunes persones.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Et mostres més sensible del que ja ets 
habitualment, cercant la manera de donar el 
teu temps cap als qui més ho necessiten. Pots 
tenir notícies d’un amor del passat.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Temes familiars, herències, funerals de 
persones d’edat avançada... són qüestions que 
aquests dies poden estar ben presents. 
La vida sexual passa per un moment intens.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Si bé és un moment d’especial tensió, també 
és veritat que pots clarificar la teva relació de 
parella per la seva millora. Apropament dels 
fills, si hi havia distància.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Les relacions familiars milloren, sobretot 
amb aquells que viuen a certa distància i pot 
donar-se algun retrobament. T’interesses per 
activitats relaxants, com el ioga.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Arribes al final d’una fase vital que has priorit-
zat la llibertat. Han estat anys de gran aprenen-
tatge però ara tornes a cercar la proximitat i 
relacions més càlides.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Cerca la manera d’alliberar el que bull dins teu. 
Les qüestions del veïnat es poden fer una mica 
pesades. Pren una actitud col·laboradora i t’ho 
trauràs de sobre abans.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Darrerament no saps què fer amb tanta vida 
interior. Toca sortir una mica de l’ostracisme 
per veure si hi ha alguna cosa interessant que 
pugui col·laborar a fer-te més feliç.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Una situació vinculada a la parella pot estar 
activant la teva perspectiva de futur i això, 
d’alguna manera, t’obliga a canviar alguns 
plans i elaborar estratègies noves.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Si practiques la desconfiança, t’acabaràs 
perdent les coses bones de la vida. Tot i que 
tens raó en algunes qüestions, en d’altres 
t’aniria bé allunyar-te’n físicament.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Poses atenció en l’àrea econòmica. Ets cons-
cient de la teva mala gestió i vols arreglar-ho 
d’alguna forma. Assessora’t si cal treure el 
millor rendiment als teus diners.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Experimentes bona connexió entre el que vols 
fer o cap on vols anar, i les teves emocions. 
Sembla que tot va en una mateixa direcció i 
podràs evitar les pèrdues de temps.

El temps
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