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Foto: Diari de Badalona

La Fira de 
tot el comerç 
badaloní
Valoració molt positiva de la 
trobada entre els comerciants 
de diferents barris de la ciutat

El PSC posa Dolors Sabater entre l’espasa i la paret per l’aprovació del pressupost 
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La Federació de Comerciants de Badalona 
va acollir la primera Fira de Comerç de 
Badalona el passat cap de setmana. Un 
total de 7.000 persones van aprofitar per 
realitzar les últimes compres amb des-
comptes o per començar a comprar roba 
de la temporada de primavera-estiu. Tot i 
el mal temps de dissabte, els organitza-
dors asseguren que la fira va ser tot un 
èxit. Segons Cinto Gubern, el president de 
la Federació de Comerciants de Badalo-
na, la fira va servir per demostrar que el 
petit comerç de la ciutat es pot unir amb 
un únic objectiu: fer ciutat i donar-se a 
conèixer.

Més d’una trentena de comerciants
Una trentena de comerciants van plantar 

La Fira de Comerç 
tanca el cap de 
setmana amb una 
valoració molt positiva

la seva parada a la plaça Pompeu Fabra 
i, després de la bona experiència ja pen-
sen en repetir l’experiència dues vegades 
l’any. La propera fira podria ser durant el 
mes de setembre, després de les vacances 
d’estiu.
L’opinió dels comerciants
La majoria dels venedors han fet un ba-
lanç positiu de la fira, és el cas de Ricardo 
Jiménez, responsable de Muebles Jimé-
nez (Llefià). Ell assegura que “sempre va 
bé donar-se a conèixer i més fora del teu 
barri”. La Maria José, de la botiga de roba 
Chickbel (Bufalà) ha explicat que “gràcies 
a la fira ha fet molts contactes”. També 
molts d’ells van valorar positivament la 
ubicació de la fira, ja que és un “indret 
molt cèntric i per on hi passa molta gent”.

1- Vista general de la fira plena de visitants 2- Taller de samarretes personiltzades. 
3- Trenet turístic amb recorregut per diferents barris.  / Diari de Badalona.
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El comerç
badaloní fa pinya 

Després de la gran victòria 
contra el Bilbao, creus que la 
Penya es podrà mantenir
a la lliga ACB?

La plaça Pompeu Fabra va acollir el passat cap 
de setmana la primera Primavera Comerç-Fira 
Outlet organitzada per la Federació de Comer-
ciants de Badalona, amb la participació d’una 
trentena de parades de tota mena de diferents 
comerços de tota la ciutat. Malauradament la 
pluja va fer acte de presència i va fer la guitza 
en alguns moments del cap de setmana, però 
malgrat aquest entrebanc l’esdeveniment va ser 
tot un èxit. Quan el temps va acompanyar, la fira 
es va omplir de gom a gom i els comerciants ja 
pensen en una segona edició, que podria arri-
bar al setembre.

Iniciatives com aquesta fan ciutat i cal aplau-
dir la tasca de Federació de Comerciants per 
impulsar esdeveniments d’aquest tipus, que 
serveixen per unir esforços i buscar estratègies 
conjuntes dins d’un sector que també ha patit 
de valent la crisi, especialment el petit comerç, 
que des de fa anys també ha de competir amb 
les grans superfícies. 
A la fira del passat cap de setmana, per primer 

cop, es van reunir botigues i comerços de tots 
els barris de la ciutat, fent pinya per donar a 
conèixer la seva oferta i oferint la possibilitat, 
amb una passejada, de poder conèixer bona 
part de les propostes que tenim a casa nostra 
i que no sempre coneixem, amb productes de 
tota mena. Una diversitat que evidencia la ri-
quesa comercial de Badalona i que cal posar en 
valor, enfortir i dinamitzar.

Tots hem de prendre consciència de la impor-
tància del comerç de proximitat en els teixit so-
cial i econòmic de les ciutats. Un model molt 
nostre que no només crea riquesa per a l’eco-
nomia local i llocs de treball, sinó que també 
genera espais de convivència i dona vida a 
carrers i barris. Des de l’administració cal fer 
polítiques que l’afavoreixin i des dels comer-
ciants cal seguir aprofundint en aquesta unió 
d’esforços. Els badalonins i badalonins, tanma-
teix, també hi hem de posar el nostre granet de 
sorra, fent ciutat comprant a les nostres boti-
gues i comerços. 

Rocío Fernández Martínez: “Està clar que després de 
la victòria contra el Gran Canària l’equip ha anat cap amunt 
i ja no es veu el camí tan fosc. Aquí no es rendeix ningú, 
som-hi Penya!!!”  
Jesús Santana: “La pregunta es por que no se buscan 
inversores para poder salir del bache y que se cree una base 
sólida en cuanto a economia interna del club? Por muy de 
la Penya que yo sea es una entidad privada y no creo que la 
ciudad tenga que pagar una mala gestion del club!!!”.
Loly Rayo Martínez:  Yo creo que después del famoso 
domingo de resurrección todo ha dado la vuelta y ahora va-
mos por buen camino y el ir ganando les ha levantado el 
ánimo a todos!!!!! Força Penya”
José M. Hernández: “Veient les dinàmiques d’aquestes 
darreres setmanes és prou factible. Bilbao i Zaragoza estan 
en caiguda lliure, mentre que la confiança dels jugadors 
verd-i-negres creix dia rere dia”. 

EDITORIAL ENQUESTA

NO 25%
SI 75%
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El regidor del PP de Badalona, Xa-
vier García Albiol, ha lamentat  la 
presentació del balanç en matèria 
de seguretat que ha fet el govern 
municipal perquè, segons afirma, 
“no té res a veure amb la realitat 
que es viu als barris de Badalona”. 
“Ja vam dir fa un any que aquest 
nou model policial no funcionaria 
perquè és impossible donar co-
bertura, amb tan sols sis patrulles 
de policies, a tots els barris de la 
ciutat”. 
Albiol ha posat d’exemple un cas 
que va passar fa uns dies a Llefià. 
El Casal de Sant Frederic va patir 
un robatori de matinada i, segons 

Albiol assegura que 
no hi ha prou efectius 
de la Guàrdia Urbana

asseguren els populars, la Guàrdia 
Urbana no va poder atendre la tru-
cada de l’empresa de seguretat per-
què no tenia guàrdies disponibles. 
Albiol considera que “és una irres-
ponsabilitat treure pit de la teva 
gestió en matèria de seguretat quan 
els fets que estan succeint a la ciu-
tat demostren que hi ha una manca 
alarmant de guàrdies al carrer”.
García Albiol especifica que “Ba-
dalona és avui dia una ciutat més 
insegura que fa tres anys i no voler 
veure aquesta realitat és girar l’es-
quena als problemes dels veïns, 
que és el que fa l’actual govern”, 
conclou l’ex alcalde.

Foto: PDCAT

Foto: Arxiu

Primer acord per tirar 
endavant el pressupost 
d’aquest 2018
El govern municipal i el PDCAT 
han presentat les principals me-
sures pactades per tirar endavant 
el pressupost per aquest 2018. 
Més Guàrdia Urbana a tota la ciu-
tat i la millora del manteniment 
del pont del Petroli i del passeig 
Marítim són les principals mesu-
res incorporades. Per tal d’am-
pliar el cos de la Guàrdia Urbana 
el Govern s’ha compromès a in-
corporar 12 agents més a la con-
vocatòria d’oferta pública d’opo-
sicions d’aquesta primavera. La 
mesura suposa un increment 
pressupostari d’uns 500.000€
Una altra mesura que s’incorpo-
rarà als pressupostos municipals 
del 2018 és la millora del man-
teniment del pont del Petroli i la 
zona adjacent del passeig Ma-
rítim. Un espai que gaudeixen 
cada cop més persones, la qual 
cosa suposa un ús intensiu que 
requereix un contracte de man-
teniment específic. El pressupost 
per al 2018 inclourà una partida 
de 102.000 euros destinada per al 
manteniment d’aquesta zona.

En paraules de l’alcaldessa Do-
lors Sabater, “aquest pressupost 
aposta clarament per donar mi-
llor servei amb més personal i, 
a la vegada, inclou mesures so-
cials molt esperades a la ciutat”. 
“Hem treballat un pressupost de 
consens i estem oberts a qual-
sevol mesura que, com les que 
presentem avui, suposin una 
millora per a Badalona”. El re-

gidor de Partit Demòcrata, Pere 
Martínez, ha declarat que “aquest 
acord inicial del pressupost ens 
permetrà tenir efectivament més 
agents patrullant per la ciutat, i 
un altre aspecte important és que 
podrem donar més vida a l’en-
torn del pont del Petroli gràcies 
a un millor manteniment d’un 
dels focus més atractius que té 
la ciutat”.

El PSC de Badalona ha finalitzat 
la ronda de contactes amb totes 
les forces polítiques de Bada-
lona, i ha constatat els greus 
problemes que té el govern de 
Dolors Sabater per aprovar uns 
pressupostos sense els suports 
necessaris. La intenció del go-
vern municipal és aprovar els 
pressupostos en el proper ple de 
dimarts 24 d’abril, però sembla 
difícil que es pugui dur a terme 
perquè falten suports.
Els socialistes han assegurat que 
“l’Ajuntament de Badalona podria 
tenir nou pressupost si el govern 
de Dolors Sabater acceptés les 
condicions del PSC o si arribés 
a acords amb altres formacions 
polítiques, en cas contrari ins-
tem al govern a sotmetre’s a una 

El PSC no descarta una 
qüestió de confiança de Dolors Sabater

qüestió de confiança”.
Aquestes últimes setmanes el 
PSC ha demanat respecte als 
acords d’investidura, i ha posat 
dues condicions per poder valo-
rar la proposta de pressupostos 
municipals 2018. D’una banda 
han demanat a Dolors Sabater 
i al seu govern que represen-
tin a la majoria de la ciutadania 
deixant d’utilitzar l’Ajuntament 
en favor de la causa indepen-
dentista, tal com recollia el pacte 
d’investidura, i d’altra banda que 
tregui a l’Ajuntament de la greu 
i preocupant paràlisi de gestió 
en la què es troba. Els socialis-
tes opinen que, si no s’aprova el 
pressupost, l’actual alcaldessa 
s’hauria de sotmetre a una qües-
tió de confiança.Foto: PSC
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Llibretes i floristes es preparen 
per la Diada de Sant Jordi

Foto: Arxiu

Diada de l’any passat. / Arxiu

El carrer de Francesc Layret serà un any 
més l’escenari de la VII Fira de Sant Jor-
di, dilluns 23 d’abril, amb una àmplia 
mostra de les entitats de cultura popular 
catalana i d’entitats de caràcter solidari 
que conviuran amb les tradicionals pa-
rades de venda de roses de Sant Jordi 
i d’altres productes amb els símbols de 
la Diada.

Dins de la programació de la diada de 
Sant Jordi destaca la tradicional la Fira 
del Llibre a la plaça de la Vila que en-
guany arriba a la seva XXXIX edició. 
Les llibreries Abacus, Fènix, Re-Read, 
Saltamartí, El Full i P-Books mostraran 
les darreres novetats i els llibres més 
interessants a les parades que s’instal·la-
ran durant els dies 21, 22 i 23 d’abril. 
El dia abans de Sant Jordi, diumenge 22 
d’abril, més d’una vintena d’autors i au-
tores passaran per la Fira per mantenir el 
tradicional contacte amb els lectors i la 
signatura de llibres.

Enguany, s’ha volgut repartir els actes. 
Sant Roc serà un dels barris on s’han 
programat un grapat d’actes. El mateix 
23 d’abril, diverses activitats de cultura 

popular s’han preparat en diferents punts 
del barri. Al Teatre Blas Infante, de 10 a 
13 hores, Jocs Florals i actuacions artís-
tiques dels alumnes. Al passatge de Sant 
Elies, de 10 a 13 hores, paradetes de 
llibres i lliurament de premis dels Jocs 
Florals als alumnes de primària. A la Bi-
blioteca i Centre Cívic Sant Roc, de 10 a 
13 hores, portes obertes, visites guiades 
a l’exposició “Coneguem els forjadors 
de la festa” i altres tallers. Al passatge 
de Sant Elies, a les 17.30 hores, salves 
d’inici de festa amb els Miquelets de 
Badalona; a les 18 hores, sardanes amb 
Badalona Sardanista. Durant tota la tar-
da, tallers de cultura popular tradicional 
badalonina. A càrrec de Comissió Sant 
Jordi a Sant Roc. Al barri de la Salut, el 
23 d’abril, de 17 a 19 hores, a la plaça 
d’Antonio Machado, hi hauran tallers per 
a infants i famílies. D’altra banda, entre 
els actes que tindran lloc a Badalona du-
rant la diada de Sant Jordi cal destacar 
les activitats organitzades conjuntament 
entre el Consorci Badalona Sud, el Pla 
Educatiu d’Entorn, la regidoria de Dis-
tricte 6, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament 
de Badalona, la Biblioteca Sant Roc i el 
projecte d’Intervenció Comunitària.

Del 20/04 al 26/04/2018Núm. 610

Foto: Open Arms

i és que no és la primera vegada que l’Al-
fred mostra el seu suport públicament, ja 
que durant la seva estada a l’acadèmia en 
va parlar diverses vegades i ara, un cop 
fora, se’n fa ressò a les xarxes socials.  
La xifra donada també té una explicació 
i és que el 1016 va ser el número que 
portava en el càsting del programa i ara 
també serà el nom que portarà el seu pro-
per disc. 

El finalista d’Operación Triunfo i represen-
tant, el proper 12 de maig, del certamen 
d’Eurovisió, Alfred Garcia, ha realitzat una 
donació de 1.016€ a l’ONG Proactiva Open 
Arms. El passat 14 de març, coincidint 
amb el seu aniversari, un grup de fans li 
van regalar una guitarra, un amplificador 
i també li van fer arribar un xec perquè el 
destinés a l’organització que ell preferís. 
El cantant va escollir l’entitat badalonina 

Alfred Garcia dona 1016€ 
a Proactiva Open Arms

El govern de Badalona fa una valoració positiva del 
primer any de funcionament del nou model policial

Foto: Arxiu

L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, 
ha fet una valoració molt positiva del primer 
any de funcionament del nou model policial 
que, a banda d’un canvi de mentalitat gene-
ral al cos de Guàrdia Urbana per trencar amb 
el model anterior del PP. Sabater assegura 
que s’han incrementat cinc hores més de 
patrullatge diari i una millora del material 
que ha suposat una inversió de mig milió 
d’euros. Sobre l’increment d’hores de patru-
llatge, Sabater ha destacat que ha permès 
destinar un total de 80 efectius a la Divisió 
de Proximitat . Així, cadascun dels sis dis-
trictes de Badalona compta actualment amb 
una parella de referència de guàrdies de 

districte que treballa al matí i una altra a la 
tarda de les set del matí a les 10 de la nit. Per 
l’alcaldessa, aquest nou model basat en la 
proximitat i la consegüent major presència 
física d’agents en els districtes, ha ajudat a 
millorar la percepció de seguretat del veïnat 
i també dels comerciants.
En roda de premsa aquest dimarts, Sabater 
ha anunciat que en aquest primer any, els 
agents referents de Districte han fet actua-
cions immediates per requeriment en 28.800 
ocasions per atendre consultes, peticions i 
donar informació a la ciutadana i han prestat 
serveis personalitzats en 284 casos. També 
han hagut d’actuar per infraccions a l’orde-

nança municipal de civisme en 67 serveis, 
per problemes de seguretat ciutadana en 71 
ocasions i en 119 denúncies de trànsit. 

Mig milió d’inversió en nous vehicles 
i equips
La posada en marxa del nou model orga-
nitzatiu ha anat acompanyada d’una inversió 
superior als 500.000 euros per millorar i 

modernitzar les eines de treball de la Guàr-
dia Urbana. En aquest sentit, s’ha recordat 
que des del passat mes de desembre la 
Guàrdia Urbana de Badalona disposa de 10 
nous vehicles híbrids adaptats i equipats. 
També s’han incorporat 230 noves armilles 
antibales d’ús unipersonal; 35 noves emis-
sores per als vehicles i 120 nous equips de 
comunicacions
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Amb la nit solidària a la Fundació Ateneu Sant Roc

La Feria de Abril ja truca la porta 
i són moltes les entitats andaluses 
que celebren aquesta festivitat, com 
la Casa Cultural i Recreativa d’An-
dalusia i Catalunya, que aquest cap 
de setmana 21 i 22 d’abril comme-
mora amb diverses actuacions que 
tindran lloc a la seva sala d’actes. 
Els balls començaran dissabte a 
les 5 del vespre fins a la nit, inter-

La Casa d’Andalusia 
i Catalunya celebra 
la Feria de Abril

pretats pels grups de sevillanes i 
flamenc: Sabor de Azahar, Arte y 
Solera, Azalea i Aire Flamenco. La 
jornada de diumenge encetarà a 
les 11.30h amb més ball, que anirà 
acompanyat d’un dinar de germa-
nor. Durant tot el cap de setmana 
també es podrà degustar de la gas-
tronomia tradicional de la Feria de 
Abril. Foto: Ateneu Sant Roc

Foto: Sebastian Nolasco

Sant Roc enceta les seves 
Festes de la Primavera

Aquest divendres 20 d’abril, a les 
9 del vespre, arrenquen les Festes 
de la Primavera del barri de Sant 
Roc a la Fundació Ateneu amb 
el sopar solidari i contacontes. 
Tot seguit, el dissabte, dia 21, el 
grup de muntanya de la Fundació 
Ateneu Sant Roc organitza una 
sortida a Vall de Cardó, mentre 
que diumenge serà el torn de la 
Zumba de Festa, que se cele-
brarà a l’escola Lestonnac de 10 
a 13h. Amb motiu de la Diada de 
Sant Jordi, el dilluns 23 d’abril, 
a la plaça Sant Elies es podrà 
comprar llibres i gaudir de jocs 
florals i tallers per a tot el públic. 
Entre les activitats més destaca-
des, trobem la Fira d’Artesania i 
Mostra d’Entitats i Serveis, que 
enguany arriba a la 36a edició 
i se celebrarà el 6 de maig a la 
plaça Sant Roc. També, al llarg 
del mes de maig es construirà 

una fototeca i es commemorà el 
40è aniversari de l’Esplai Chanut. 
Entre les novetats, aquest any 

s’havia convocat un concurs per 
escollir el cartell, on Hoor Nasir 
va ser guanyadora.

Amb un increment de fons i el testimoni per a la creació de tres iniciatives similars

Durant aquest mes d’abril, l’Ar-
xiu Històric de Llefià celebra el 
desè aniversari com a entitat, 
anys de treball per recuperar 
la història del barri, del veïnat 
i de les entitats, però també de 
documents, arxius gràfics i so-
nors, entre altres, que formen 
part de la memòria col·lectiva 
del territori badaloní. Concreta-
ment, aquesta història va arren-
car abans del 3 d’abril del 2008, 
jornada oficial de construcció, 
quan diferents veïns vinculats a 
entitats del barri que treballaven 
en xarxa des de la Comissió de 
Cultura de Llefià, havien realitzat 
un treball previ amb la recopila-
ció de material per donar forma a 
un arxiu on desar tot el material 
vinculat amb el moviment veï-

L’Arxiu Històric de Llefià commemora 
10 anys d’existència

nal o que no es podia perdre o 
malmetre. La creació d’aquesta 
entitat suposa un pas més, un 
compromís per salvaguardar la 
història col·lectiva de Llefià, la 
que sovint no es troba als mu-
seus. L’Arxiu Històric de Llefià 
es caracteritza per l’accés lliure, 
públic i gratuït al seu fons docu-
mental. Tot un exemple a seguir, 
que ha donat fruit a altres barris 
com Dalt la Vila, Sant Crist de 
Can Cabanyes i Canyadó que 
han seguit el mateix exemple. 
Per aquest motiu, per celebrar 
aquest aniversari, el Centre Cí-
vic Torre Mena acull del 20 al 27 
d’abril una exposició amb arxius 
gràfics. La inauguració serà a 
les 19.30 hores del mateix di-
vendres.Construcció de la plaça Trafalgar. / Arxiu Històric de Llefià

El Museu de Badalona inaugura aquest 
dijous 19 d’abril, a les 19 hores, l’expo-
sició “Botigues d’abans”, un viatge en 
el temps que transporta als visitants als 
comerços de final del segle XIX i de bona 
part del segle XX, quan la relació entre el 
venedor i el comprador era molt propera. 
Aquesta dimensió humana del tracte per-
sonalitzat, que s’ha anat perdent amb la 
proliferació de les grans superfícies, és 
el que descobrirà, qui visiti la mostra, en 
les imatges i els objectes de l’exposició. 
El conjunt, d’altra banda, inclou elements 
dels diversos eixos comercials de Ba-
dalona, com els del Centre, el Progrés, 
Bufalà, la Salut, Llefià o Canyet. 

Tant les fotografies com les peces que 
es poden veure a l’exposició són, ma-
joritàriament, fruit de donacions de per-
sones que han volgut compartir els seus 
àlbums d’imatges i objectes quotidians. 
En aquest sentit, mereix un esment espe-
cial la pastisseria de Can Ventura, que va 
ser íntegrament cedida al Museu per la 
família propietària l’any 2013.

El Museu de Badalona presenta 
l’exposició “Botigues d’abans”

Font: Museu de Badalona

Del 20/04 al 26/04/2018Núm. 610
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Dimarts 1 de maig
Plantada del Dimoni, a la platja
Sigues la Festa, a les 11h, a la Rambla
Exposició dels Forjadors, a les 19h, al 
CC El Carme

Dijous 3 de maig
Festa del dimoni a l’escola, a les 10h, a 
la Rambla

Divendres 4 de maig
Pregó de festes, a càrrec de Pepita Pa-
drós, a les 19h, a la plaça de la Vila
Concert Filomenes, a les 20h, a la plaça 
de la Vila
Mapping dels Forjadors de la Festa, a 
les 21:30h, a la façana Casa de la Vila
Nit del Mono, a les 22h, davant la fàbri-
ca de l’Anís del Mono

Dissabte 5 de maig
Trobada de les puntaires, a les 10h, a 
la Rambla
Cercavila infantil, a les 11h, a la Rambla
Montigalà Arts Festival, durant tot el 
dia, al parc de Montigalà

Programa complet 
de les Festes de Maig 2018

Badagegants, a les 18h, a la plaça de la 
Vila i Plana
Ofrena d’ous a les Clarisses, a les 18h, a 
Dalt la Vila
Batocona, a les 18:30h, a la plaça Pompeu 
Fabra
Racó Íntim, a les 19h, a Ca l’Arnús

Diumenge 6 de maig
Festa del Badiu, a les 10h, als parcs de 
Can Solei i Ca l’Arnús
Dia del Micaco, a les 10h, a la plaça Tra-
falgar
Fira d’artesania, a les 10h, a la plaça Sant 
Roc
Ballada de swing, a les 11:30h, a la Ram-
bla

Dijous 10 de maig, Nit de Sant Anas-
tasi
Ball per a la gent gran, a les 18h, amb l’Or-
questra Selvatana, a la Plana
Seguici de ciutat, a les 20h, a la plaça de 
la Vila
Tanda de lluïment, a les 21:15h, a la Ram-
bla

Acte Sacramental, a les 21:30h, a la Ram-
bla
CREMADA DEL DIMONI, a les 22h, a la 
Rambla
Ball del micaco, a les 23:15h, amb l’Or-
questra Selvatana a la Plana
Concert de festes, a les 23:15h, amb Txa-
rango, Tremenda Jauria i Indestructible, al 
parc del Centenari

Divendres 11, Dia de Sant Anastasi
Festivitat de Sant Anastasi, durant tot el 
dia, a Dalt la Vila i el Centre
Anada a l’Ofici, a les 10:30h, a la plaça de 
la Vila
Ofici de Sant Anastasi, a les 12h, a Sant 
Maria
Dinar popular, a les 14:30h, a la Plana
Actuació del grup Reggae per Xics, a les 
16:30h, a la Plana
Sardanes, amb la Cobla Marinada, a les 
18h, plaça de la Vila

Dissabte 12 de maig
Cercabèstia, a les 11:30h, a la plaça de la 
Vila
Correfoc infantil, a les 17:30h, a la plaça 
de la Vila
Actuació infantil, a les 19h, a la Rambla
Concert Banda Simfònica, a les 21h, a la 
Plama
Correfoc, a les 22h, pels carrers del Centre
Concerts Cal Txiringu, a les 23:30h, amb 
Sense Sal i La Tribut FM

Diumenge 13 de maig
Fira de l’Arrop i Vila Arts, durant tot el dia, 
a Dalt la Vila
Diada Castellera, a les 12h, a la plaça de 
la Vila
Faldilles enlaire, gegants, a les 17:45h, a 
la plaça Font i Cussó
Festival de jotes, a les 18h, a la Plana
Sardanes, amb la Cobla Ciutat de Terrassa, 
a les 19h, a la plaça Assemblea de Cata-
lunya
Tanquem la festa…a Pomar, a les 19h, a 
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l’escola Sant Jordi de Pomar

Dissabte 19 de maig
Diada Trabucaire, a les 18:30h, a la 
plaça Pompeu Fabra
Mostra de dansa, a les 19h, a la Plana
Festa de las Migas, durant tot el dia, a 
la Salut

Diumenge 20 de maig
Festa del dibuix, a les 10h, als parcs de 
Can Solei i Ca l’Arnús
Maig es Dansa, a les 18h, a la plaça 
Font i Cussó
Festa de las Migas, durant tot el dia, a 
la Salut

Divendres 25 de maig
Happy Food Track Veggie Editon, a par-
tir de la tarda, a la plaça Pompeu Fabra

Dissabte 26 de maig
Happy Food Track Veggie Editon, durant 
tot el dia, a la plaça Pompeu Fabra
Festa a Baix a Mar, a les 20h, a la platja 
dels Pescadors

Diumenge 27 de maig
Cursa del Dimoni, a les 9:15h, a la Ram-
bla
Happy Food Track Veggie Editon, durant 
tot el dia, a la plaça Pompeu Fabra
(*) A més programació teatral durant el 
maig. Consulteu: http://teatrezorrilla.cat
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NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER

1- Laprovittola, Heurtel, 
Jaime Fernández
2- Ponitka, Neal, 
Landesberg, Mumbrú
3-Dubjlevic, Suárez, 
Tomic, Lima

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 28
1º SCAYEEEEEEEAAAAAAAA  gululu (Badalona)  241,20 
2º Fly Mutha Beatz  Karlitos74 (Lucena)  237,60 
3º PENYA CANET 2  gutvil98 (Canet de Mar)  237,60
...............................................................................................................

48º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  202,60

Lliga (general)
1º Penyacrack3  manel14penya (Badalona)  5.518,00 
2º Penyacrack2  manel14penya (Badalona)  5.456,00 
3º DRAMA  RAMONRIVALDO (Santa Coloma)  5.444,00
...............................................................................................................

11º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  5.286,80

Equip  del Diari

Un aval que ja és un èxit
Poques coses abans d’assolir-se són 
un èxit i l’aval mancomunat que va pro-
posar Carles Sagués ja ho és. L’objec-
tiu era i és aconseguir que quants més 
socis, simpatitzants, accionistes, afi-
cionats...avalin una quantitat de diners 
(es deia uns 1.500 euros) perquè així el 
Joventut pugui presentar l’aval i cobrar 
la subvenció de la Fundació Badalona 
Capital Europea del Bàsquet. La cons-
ciència col·lectiva arriba fins el punt que 
no només han donat el seu ok jugadors 
com Mumbrú, Pere Tomàs, Savané... 

tècnics com Pedro Martínez, Salva Mal-
donado... el pare de López-Arostegui, el 
pare de Pau Ribas...sinó que també ho 
han fet històrics com José Antonio Cor-
balán. Aquell base mític del Madrid que 
més que avalar ha decidit que es farà 
soci de la Penya. O l’exàrbitre Sanch. 
Una cosa és a la pista però fora d’ella la 
simpatia que es té per la Penya ha que-
dat més que demostrada. Una cosa és 
que la permanència és difícil però l’aval 
ha servit ja per unir a la gent que estima 
el Joventut

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Del 20/04 al 26/04/2018

LA PRÈVIA 29a Jornada ACB. Coliseum Burgos, diumenge 22 d’abril a les 12.30 h

Fer un altre pas de gegant

D. CONGER

NICOLÁS LAPROVITTOLA

PATRICK RICHARD

TOMASZ GIELO SIMON BIRGANDER

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

SAN PABLO BURGOS 
Entrenador:  Diego Epifanio

VLATKO CANCAR

COREY FISHER

ÁLEX LÓPEZ

DEON  THOMPSON GORAN HUSKIC

A l’Olímpic el Burgos va guanyar 81-88. / D. Grau - CJB

Un altre dels partits marcats en vermell 
en el calendari. Després d’apallissar el 
Bilbao i carregar la motxilla de l’auto-
confiança, la Penya viatja a Burgos per 
afrontar un nou examen vital per a la seva 
supervivència. Ho farà acompanyada d’un 
bon gruix d’aficionats que han omplert un 
autocar i amb l’objectiu de fer un altre pas, 
de gegant, cap a la salvació. Els verd-i-
negres, però, no ho tindran pas gens fàcil, 

davant d’un Burgos que arriba també amb 
les piles ben carregades. Els castellans 
encadenen quatre victòries seguides, la 
seva millor ratxa del curs, i respiren molt 
més tranquils amb un bon coixí de tres 
victòries respecte del descens. La Penya, 
per contra, segueix en zona de perill tot 
i les tres victòries en els darrers quatre 
partits. 
Obradoiro, Fuenlabrada, Andorra i Betis 

han estat les darreres víctimes de l’equip 
de Diego Epifanio, que a la primera volta, 
a l’Olímpic, ja va donar un disgust (81-
88). Una derrota encara amb Ocampo a la 
banqueta que va fer molt mal. Ara, però, 
la situació és ben diferent i els de Carles 

Duran buscaran rescabalar-se d’aquell 
sotrac. Per fer-ho hauran d’intentar des-
activar algunes de les peces clau del San 
Pablo, començant per un Deon Thompson 
que està marcant diferències (12,2 punts, 
7 rebots i 16,3 de valoració).

Tabu (6), Redivo (5), Hervelle (9), Pere Tomàs 
(12), Gladness (-) -cinc inicial-, Thomas (4), Re-
bic (2), Hammink (-), Salgado (-), Mumbrú (14), 
Todorovic (1) i Bentil (3). 

56
RETABET BILBAO

Festa grossa a l’Olímpic. El Divina Joventut 
va apallissar el RETAbet Bilbao (84-56) i no 
només va assolir la tercera victòria en els 
darrers quatre partits, sinó que va fer realitat 
el que semblava gairebé impossible: capgi-
rar el “bàsket-average” (-25) del partit de la 
primera volta a Miribilla. 
Nico Laprovittola, jugador de la setmana a 
l’ACB amb 22 punts, 10 assistències i 31 de 
valoració (el seu sostre a la lliga), va fer una 
altra exhibició al capdavant d’una Penya 
que va ser un autèntic huracà verd-i-negre. 
Va fer un 14-2 de sortida i en el segon quart, 
amb un gran encert en els triples, es va si-
tuar 21 punts amunt (37-16). El Bilbao va 

Conger (8), Birgander (6), Ventura (2), Nico Lapro-
vittola (22), Gielo (18) -cinc inicial-, Dimitrijevic 
(5), López-Arostegui (6), Kulvietis (2), Patrick Ri-
chard (11) i Jordan (4).  

84

DIVINA JOVENTUT

Triomf i “basket-average” 
amb recital de Laprovittola 

reaccionar, acostant-se a només vuit punts 
en el tercer quart (41-33), però un parcial 
de 16-0 va destarotar definitivament els 
bascos.

Resultats darrera jornada

Tecnyconta Saragossa - València                 74-97
Montakit Fuenla - Real Madrid.                          75-90
Kirolbet Baskonia - Iberostar T.      100-94
Herbalife G. Canària - UCAM Múrcia 83-71
Divina Joventut - RETAbet Bilbao 84-56   
Betis Eplus - San Pablo Burgos 96-101
Morabanc Andorra - Movistar Est.                   78-65
Delteco GBC   -  Monbus Obradoiro  107-99
Unicaja  - Barça Lassa  80-78

  Equip  G P

 1 Real Madrid 25 3
 2  Kirolbet Baskonia 20 8
 3 Barça Lassa 19 9
 4  València Basket 19 9
 5  Unicaja 17 11
 6  Herbalife G. Canària 16 12
 7 Morabanc Andorra 16 12
   8  UCAM Múrcia 15 13
 9  Montakit Fuenla 15 13
10     Iberostar Tenerife 14 14
 11     Movistar Estudiantes 13 15
 12    Delteco GBC 12 16
 13    Monbus Obradoiro 11 17
14  San Pablo Burgos 10 18
 15    Tecnyconta S.                     8            20
 16    RETAbet Bilbao                     8            20
17  Divina Joventut 7 21
 18    Betis Eplus            7           21

Classificació

Propera jornada

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

Els rivals de la Penya busquen revulsius per a l’esprint final

Només queden sis jornades per al fi-
nal, però els equips que lluiten per la 
permanència no paren de moure’s per 
intentar donar un cop de timó que els 
tregui del pou. A Sevilla el Betis Eplus, 
que com la Penya es troba en posició de 
descens, ha decidit fer fora Óscar Quin-
tana i apostar per un segon canvi d’en-
trenador. Quintana va arribar a l’equip el 
mes de novembre passat després de la 
destitució d’Alejandro Martínez, i ara el 
seu lloc l’ocuparà el que fins ara era el 
seu ajudant, Javi Carrasco, que ja havia 
estat ajudant de Joan Plaza, d’Aíto i de 
Luis Casimiro. Els andalusos tampoc no 
descarten fer algun fitxatge. 
A Saragossa la setmana també ha estat 
moguda, però en aquest cas en forma de 
reforços. Els aragonesos estan al llindar 
del precipici, arran de les últimes derro-
tes, i amb només una victòria de marge 
respecte de Penya i Betis s’han llançat 
al mercat per fitxar Dylan Ennis i Milko 

El Betis fa fora Óscar Quintana i el
Saragossa es reforça amb dos fitxages

Bjelica. Ennis és un base canadenc que 
prové de l’Estrella Roja, mentre que l’aler 
pivot Milko Bjelica és un gran reforç, 

de molt nivell i experiència, que coneix 
l’ACB després d’haver jugat tres anys al 
Baskonia. 

Quintana, destituït. / realbetisbaloncesto.com. 
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Adri Rivas: “No perdo l’esperança 
d’estar en el play-off”

- Quin balanç fa, en l’àmbit perso-
nal, de la seva primera temporada a 
segona B?
- Ha suposat un gran canvi per a mi pas-
sar del futbol base de l’Espanyol a un 
primer equip, amb gent tan veterana, com 
és el Badalona. Ha estat molt positiu, he 
après moltes coses. M’emporto un apre-
nentatge molt gran per al futur, que tant 
de bo que el tingui aquí perquè hi estic 
molt a gust.

- De fet, és dels pocs futbolistes de 
la plantilla amb un any més de con-
tracte.
- Si, així és. I, si segueixen confiant en 
mi, espero continuar. Vull demostrar que 
puc millorar. Aquesta primera temporada 
ha estat d’aprenentatge i d’adaptació. Tant 
de bo pugui trobar el meu lloc en el futur.

- De vostè es diu que és un diamant 
per polir, un jugador amb moltes 

possibilitats. Es veu així?
- Reconec que, per exemple, haig de mi-
llorar tàcticament. L’entrenador m’exigeix 
molt en aquest sentit. Suposo que, amb 
més experiència, milloraré. De moment, 
procuro saber quins són els meus límits, 
les meves coses bones i els meus defec-
tes, per tal d’explotar el millor de mi quan 
sóc damunt la gespa.

- La pròxima temporada, li agradaria 
tenir més protagonisme en l’equip?
- Si, si, per descomptat. Tant de bo acon-
segueixi un lloc en l’onze titular i em 
mantingui. Aquesta temporada he lluitat, 
en cada entrenament i en cada partit. I se-
guiré lluitant fins al final.

- A quatre partits del final de la lli-
ga, i a tres punts del play-off, quines 
possibilitats hi veu al seu equip?
- No se’ns pots exigir més. Fa uns mesos 
tot era negre, estàvem gairebé ensorrats. 

I ens hem aixecat d’una manera increïble, 
fins al punt d’estar dues jornades en zona 
de play-off. Per això, tot i que hem tingut 
un parell de mals resultats, no perdo l’es-
perança d’aconseguir-ho.

- Té la sensació que serà protago-
nista en els partits que queden?
- No sé si seré titular o no, però els mi-
nuts que tingui donaré el màxim per tal 
d’ajudar a l’equip.

Foto: Eloy Molina.

LA PRÈVIA 35a Jornada. Ciutat esportiva del Vila-real. Diumenge, 22 d’abril. 18 hores.

Penúltim tren al play-off

VILA-REAL B CF BADALONA
POSICIÓ 6è

17 Partits a fora G 4  E 5  P 8
Gols a fora Marcats 12 Rebuts 22

Entrenador Manolo González.

POSICIÓ 2on
16 Partits a casa G 11  E 5  P 1

Gols a casa Marcats 30  Rebuts 11
Entrenador Miguel Álvarez.

L’ensopegada de l’última jornada, a l’Es-
tadi, obliga el Badalona a puntuar en la 
visita que farà al Vila-real B aquest diu-
menge, a les sis de la tarda, si vol man-
tenir-se amb opcions de jugar el play-off 
d’ascens a segona. “Hem de guanyar, 
com a mínim, tres dels quatre partits que 
queden fins al final”, reconeixia, resig-
nat, Manolo González després del de-
cebedor 1-2 contra l’Ebro. Per a aquest 
partit, el tècnic gallec disposarà de tota 
la plantilla excepte Carlos Albarrán, san-

cionat per targetes. No tindrà una feina 
fàcil: al davant hi haurà un dels millors 
equips de la categoria, entrenat, a més, 
per un vell conegut com és Miguel Àl-
varez, que ocupa la segona posició de 
la taula i que, amb una victòria, pràcti-
cament asseguraria la seva presència 
en les eliminatòries d’ascens. El filial 
groguet ha estat capaç de mantenir una 
bona línia durant tota la temporada que 
l’ha fet perdre només quatre cops, un 
d’ells a casa (contra l’Alcoià, 0-1). Amb 

Foto: Eloy Molina.

21

BADALONA  -  EBRO

Resultats 34 a Jornada

 Vila-real B - Badalona 

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

Classificació

Badalona: Morales; Albarrán, Robusté, Moya-
no, Héctor Camps; Segura (Néstor Querol, 53’), 
Sergio Maestre; Rubén Sánchez, Rufo (Serramitja, 
58’), Robert (Álvaro Vega, 53’); Enri.  

Ebro: Salva, Teo Tirado, Diana, Pajare-
ro, Ubay, Gerrit, Javi Cabezas (Regino, 
81’), Adri Cuevas, Mainz (Puig, 87’), Bor-
ja Martínez (Iván Forte, 78’) i Tiago Portuga. 
 
Gols: 0-1, Adri Cuevas (25’); 0-2, Mainz (50’); 
1-2, Néstor Querol (74’).

Àrbitre: Imanol Irurtzun Arto-
la (comitè Navarrès). TG: Rufo, Alba-
rrán, Héctor Camps, Tiago, Salva i Ubay.. 
 
Públic: 1.014 espectadors a l’Estadi.

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

Propera jornada

Álvarez a la banqueta, els de la Plana han 
aconseguit ajustar-se a la categoria i a 
les seves exigències, per bé que, a canvi, 
el seu joc ha perdut brillantor. Les qua-
tre últimes jornades, per exemple, s’ha 
mantingut invicte, amb victòries a casa i 
empats a fora. Tant de bo aquesta regu-

laritat es trenqui amb un triomf escapulat 
diumenge, en el partit que tancarà la jor-
nada i que xiularà l’àrbitre navarrès Julio 
Fermín Leo Ollo. Si així fos, el Badalona 
tornaria a guanyar tres punts d’una taca-
da després de tres jornades sense acon-
seguir-ho.

“No se’ns pots exigir 
més. Fa uns mesos 
tot era negre, estàvem 
gairebé ensorrats, i  
ens hem aixecat d’una 
manera increïble”

Foto: David Grau

ciativa hauran de recollir les entrades a les 
oficines del seu club.
De cara al futur, la voluntat dels dirigents 
dels dos clubs esportius més emblemàtics 
de la ciutat és anar plegats en els assump-
tes on puguin fer-se costat. L’assistència de 
Juanan Morales a la llotja de l’Estadi, diu-
menge passat, en el partit entre el Badalona 
i l’Ebro i l’acord al qual van arribar ahir, són 
gestos que evidencien aquesta voluntat.

En una reunió celebrada ahir a l’Olímpic 
entre els presidents del CF Badalona i el 
Club Joventut de Badalona, Miguel Ángel 
Sánchez i Juanan Morales, les dues enti-
tats van acordar intercanviar entrades per 
als seus socis, de manera que la gent de la 
Penya podrà assistir gratuïtament als par-
tits que el Badalona jugarà a l’Estadi fins a 
final de temporada, i viceversa. Els socis de 
les dues entitats interessats en aquesta ini-

Intercanvi d’entrades entre la 
Penya i el Badalona pel que 
resta de temporada

Una part del futur del Badalona passa per les botes d’aquest prometedor davanter que l’1 de gener va fer 21 anys. Nascut a 
Santa Perpètua de la Moguda i amb passat espanyolista, Adri Rivas ha començat a madurar aquesta temporada a les ordres 
de Manolo González.

  Equip PTS GF GC

 1. Mallorca 64 45 24
 2. Vila-real B 58 41 25
 3. Elx 57 48 26
 4. Cornellà 53 43 36
 5. Lleida 50 36 31
 6. Badalona 50 34 32
 7. Hércules 48 36 27
 8. Ebro 47 28 30
 9. València B 46 55 47
 10. Ontinyent 46 26 36
 11. Peralada 43 29 31
 12. Sabadell 42 27 26
13. Alcoià 42 26 27
 14. Olot 39 30 32
 15. At. Saguntí 39 33 40
 16. At. Balears 38 29 35
 17. Llagostera 37 26 36
 18. Formentera 37 21 33
 19. Peña Deportiva 35 24 34
 20. Dep. Aragón 20 31 60

Núm. 610 Del 20/04 al 26/04/2018
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La promoció d’ascens 
haurà d’esperar (3-0)
El Seagull tomba l’Europa a l’Estadi però el triomf del ‘Colle’ no assegura el play-off 

Foto: ManelExposito

La llum verda del play-off comença a fer 
pampallugues. De fet, durant més de 45 mi-
nuts, el Seagull tenia la promoció d’ascens 
a la butxaca, però amb aquesta condició in-
termitent no n’hi ha prou. S’ha de sentenciar 
matemàticament. En el duel contra l’Europa, 
i quan el públic encara no havia arribat al 
seu seient, una pilota precisa i en profundi-
tat de la capitana Alba Gordo va deixar Irina 
Uribe en safata l’1 a 0. Mà a mà de la killer 
badalonina davant Vintró que no va perdo-
nar. En la següent aproximació local, Ausi 
va augmentar la diferència a dos gols en 18 
minuts de partit. Arran de la segona diana 
del Seagull, el matx es va equilibrar sense 
traduïr-se en una amenaça ofensiva per part 
de l’Europa. De fet, el conjunt escapulat no 
va causar perill en atac en tot el partit. Tí-
mids xuts des de la distància o llançaments 
fora de la porteria de Mire.
A la represa, el guió va mantenir una linia 
semblant, amb un Europa combatiu físi-
cament però sense perill. El duel físic i la 
forta calor avui a Badalona va rebaixar el 

Les ‘gavines’ de 
Jordi Ferrón van 
tancar la victòria 
a l’Estadi en 18 
minuts, amb dues 
dianes d’Irina Uribe i 
‘Ausi’ (2-0)

ritme al segon temps. A falta de 20 minuts 
per finalitzar el matx, Carla Martínez va tan-
car la victòria badalonina amb una jugada 
personal i els tres punts es van quedar a 
Badalona.
Ja amb els deures fets, la banqueta local va 
fer un cop d’ull a Lleida per veure si la sort 
els somreia encara més però el triomf de 
Collerense ajorna la classificació a aquest 
diumenge. 

Foto. Manel Expósito

premi d’aquella campanya a Cerdanyola. La 
temporada anterior, la confirmació del play-
off va coincidir amb el primer partit de les 
‘gavines’ a l’Estadi de Badalona, després 
de golejar el Son Sardina (6-0). En aquesta 
ocasió, la classificació es resisteix i s’haurà 
d’esperar fins a la darrera jornada del curs 
per poder certificar-ho. Un punt, és més que 
suficient per classificar-se i qui sap si con-
firmar també el títol de Lliga.

El Seagull disputa aquest diumenge a les 12 
hores contra el Pallejà (en directe per la web 
d’Esport 3) el darrer duel de la temporada 
regular a Segona. Un partit transcendental 
per acabar d’arrodonir el curs i assegurar 
matemàticament la promoció d’ascens a 
Primera Divisió, el tercer en la història bla-
va, i que coincideix de forma consecutiva. 
Fa dues temporades, la primera de Jordi 
Ferrón, el Seagull va celebrar el seu primer 

Pallejà agafa el testimoni 
de Cerdanyola i Badalona
Escriure una nova pàgina històrica

TERCERA CATALANA
El Young Talent va 
patinar a Premià 
de Dalt (3-3) en 
un tram final de 
temporada molt 
igualat Pomar de va 
tornar a confirmar 
el seu gran estat de 
forma i s’apropa a la 
salvació

La UE Bufalà supera el Milan Hospitalet (3-2)

El CD Masnou lluitava a Tercera Divisió 
fa dues temporades. Un històric del futbol 
català que esportivament ha patit dos des-
censos consecutius i que la jornada anterior 
rebia la visita de la Unificació Llefià.
Al Municipal de El Maresme, el conjunt de 
Jordi Souto es va avançar al marcador a la 
sortida d’un córner executat per Casulleras i 
rematat al fons de la xarxa per part de Paco 
Ramos. L’alegria badalonina, però, va durar 
8 minuts. Pompi va igualar el matx abans 
del descans i el marcador es va mantenir 
fins al final. Repartiment de punts en un 
duel sense gaire emoció. 

Duel ajornat a la Vall d’Hebron
D’altra banda, aquest dimecres es va 
disputar a Barcelona el partit ajornat de fa 
tres setmanes contra el CP Sarrià. El partit 
va finalitzar amb empat a un gol (1-1).

La Cirera, ombra del Yougn Talent
A Tercera Catalana, el Young Talent va pati-
nar a Premià de Dalt (3-3) en un tram final 
de temporada molt igualat. El conjunt de Ri-
cardo Parra va sumar un meritori punt pràc-
ticament al darrer minut del matx. Antonio 
va avançar el conjunt groc però l’equip de 
El Maresme va remuntar la disputa. Josué, 
per partida doble, va aconseguir assegurar 
un punt que permet el conjunt de Sant Roc 
liderar la classificació. La Cirera de Mataró 
és la nova ombra badalonina a la taula i ja 
es troba a 3 punts de distància. La UE Poble 
Sec serà el pròxim rival a Badalona Sud, 
aquest dissabte a les 18h. Resten sis finals 
per assolir l’anhelat ascens a Segona. 

Empat en un escenari històric; 
el Pomar fa un nou pas cap a la salvació

Per la seva part, el Lloreda va sumar un punt 
al camp del Rocafonda (2-2). A diferència 
del seu veí de Sant Roc, el conjunt vermell 
va liderar el marcador fins a pràcticament 
el darrer sospir. Una diana dels mataronins 
al darrer minut va condemnar el Lloreda a 
l’empat. Ayoub Baztami i Salvador, van ser 
els autors dels gols badalonins. Aquest 
marcador confirma la recuperació llorede-
tenca després d’acumular quatre dels da-
rrers sis punts disputats. 

A més a més, el CD Pomar de Jorge Rin-
cón va tornar a confirmar el seu gran estat 
de forma i s’apropa a la salvació a Tercera. 
L’equip verd es troba en el seu millor estat 
de forma, que coincideix amb el tram de 
lliga més important. De les darreres cinc 
jornades, els de Rincón sumen 12 punts i 
comencen a deixar enrere les posicions de 
la cua. Jorge i Capi van ser els autors dels 
gols badalonins contra el Villassar B (1-2), 
rival directe a la taula. El descens directe 
ja es troba a cinc punts de distància. Així 
mateix, el Pere Gol de Luis Ortega també es 
troba a prop d’aquest objectiu tot i perdre 
davant el Santvicenti (1-3). Daniel va trans-
formar el gol verd-i-blanc.

L’Àguila va perdre el seu partit a Quarta 
Catalana contra Alzamora (2-6) i es manté 
amb 18 punts a la classificació del grup 14, 
el Sistrells suma 28. La UE Bufalà va trencar 
una ratxa negativa de dues derrotes segui-
des després de superar el Milan Hospitalet 
(3-2) amb gols de Youssef, Edgar i Zambra-
no. Acumulen 21 punts al grup 16.

   Foto: Pomar

Foto: UD Cirera

aconseguir-ho, s’ha de pencar. La visita de 
la UD Cirera a Badalona és el duel marcat 
amb vermell al calendari, ja que els mataro-
nins es troben a tres punts i acumulen una 
ratxa molt positiva. L’altre veí de la capital 
de El Maresme, el Molinos, també és un 
altre partit complicat. A Badalona, ja van 
mostrar el seu potencial i el seu bon futbol 
que tenen. Finalment, Cabrils tancarà la lli-
ga dels de Sant Roc i es podria decidir la lli-
ga sempre que es mantingui la igualtat ac-
tual. També és un altre ‘gegant’ que defensa 
les posicions capdavanteres de la taula. Sis 
estacions finals on s’haurà de suar. 

Sis finals, ni una més, ni una menys. El 
Young Talent té l’ascens a Segona Catalana 
molt a prop però no pot badar al tram de 
temporada més important de tot l’any. UE 
Poble Sec, UD Molinos, La Llantia, el derbi 
contra la Salut Pere Gol, la visita de la UD 
Cirera i el desplaçament a Cabrils per tancar 
el curs són els sis partits que li resta al con-
junt de Ricard Parra per assolir un ascens 
de categoria que ja va tenir a tocar el curs 
passat però que a la darrera jornada no es 
va poder aconseguir.
Un any més tard, l’objectiu torna a ser el 
campionat i el salt de categoria però per 

Mataró i Cabrils, les grans 
amenaces del tram final
El Young Talent lluita per l’ascens
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Culmina una temporada quasi perfecta i assoleix l’ascens

El passat cap de setmana el protagonisme 
va ser per a l’equip de Primera Territorial, 
el Forn Bertran del Club Tennis Taula Bada-
lona, que va culminar una temporada quasi 

El Forn Bertran puja 
a la màxima categoria provincial

perfecta i va assolir l’ascens a la màxima ca-
tegoria provincial, Preferent. Els blaus s’ho 
jugaven tot contra un rival directe com era el 
Sallent, a qui ja havien vençut a domicili en 

un ajustat partit de dobles (3-4) i només els 
valia la victòria, ja que una derrota els rele-
gava a la quarta posició. L’equip, format per 
Pere Crespo, Xavier Floreta, Pau Menino i 
Ferran Roca, iniciava la temporada sense 
tenir molt clares les expectatives, amb un 
Crespo que retornava a la competició des-
prés d’anys de no fer-ho, amb el jove del 
planter Menino que ha anat de menys a més 
i amb Roca que venia de jugar a Segona Te-
rritorial. Floreta era l’únic amb experiència a 
la categoria i cal fer esment, també a l’apor-
tació de Novell durant les primeres jornades 
de la competició.
 
El Sosmatic es llueix a casa (5-1)
D’altra banda, el primer equip del Club Ten-
nis Taula Badalona suma la quarta victòria 
consecutiva  davant l’Híspalis. Amb aquest 
resultat podria sol·licitar plaça per la Fase 
d’Ascens a Superdivisió, ja que ocupa el 
cinquè lloc.

Foto: CTT Badalona

Aquest diumenge 22 d’abril, les aigües del 
Port de Badalona seran l’escenari d’una re-
gata de llaüt mediterrani que organitzen els 
tres clubs de la ciutat: Club Nàutic Bétulo, 
Club Rem Badalona i Club Natació Badalo-
na, en el marc de la competició de la Lliga 
Catalana d’Hivern de la Federació Catalana 
de Rem.
La prova se celebrarà des de les 9 del matí 
i fins a les 2 del migdia, en un camp marcat 
de quatre carrers de 350 metres, on es dis-
putaran les eliminatòries i les finals.
En total competiran quatre categories, en 
modalitat masculina i femenina, en el qual 
els cadets i els veterans hauran de comple-
tar una distància de 700 metres, mentre que 
els juvenils i absoluts recorreran 1.400 me-
tres en llagut.
En aquesta regata participaran els tres clubs 
badalonins i també d’arreu de Catalunya, 
com Vent d’Estrop Vogadors de Cambrils, 
Santa Cristina, Flix, Mataró i Palamós.

El Port acull 
una regata 
de llaüt 
mediterrani

Brillant victòria dels Dracs a França amb un marcador de 20-37

El somni de la tercera final europea 
segueix viu després de vèncer als Black Panthers

Després d’un inici igualat al Stade Joseph 
Moynat, van ser els locals els qui van 
inaugurar el marcador amb un pas de 80 
iardes de Kyles Boehm sobre Benjamin 
Plu, que sorprenia a la secundària cata-
lana. Amb el desfavorable 7-0 finalitzava 
el primer parcial i en el segon arribaria la 
reacció dels Dracs. Lorenzo Melchiorre, 
situant-se com a quarterback, aconseguia 
el primer touchdown negre i plata després 
d’una curta carrera d’una iarda. El poste-
rior xut a pals transformat per Guillem 
García situava l’empat a set en el marca-
dor. En la següent possessió, el corredor 
americà procedent de West Virginia, Talir 
Satterfield-Rowe, tornava a situar als Balck 
Panthers per davant en el marcador per 
13-7 amb una carrera de sis iardes, fallant 
el posterior extra point. Els catalans, amb 
poc temps per jugar-se abans d’arribar 
al descans, van realitzar una gran jugada 
d’engany amb Brandon Ravenel sorpre-
nent a la defensa local a l’enviar un pas 
de touchdown de 47 iardes sobre el júnior 
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El Badalonès de 
Xavi Riera segueix 
recuperant victòries 
per mantenir-se amb 
opcions de play-off i 
la Minguella va donar 
una de les sorpreses 
de les jornades a 
Primera després de 
superar la UE Montgat 
a domicili

La salvació es resisteix a Círcol i Ademar

El CB Coalci Sant Josep ha sofert al centre pa-
rroquial la tercera derrota seguida, una ratxa ne-
gativa que s’ha culminat després d’una ajustada 
desfeta contra el Barberà Team Values (73-77). 

El partit a Badalona es va desenvolupar molt 
igualat durant els quatre períodes (21-24; 44-
47; 58-63; 73-77). La necessitat de victòria 
per part visitant per salvar la categoria va ser 
un extra que va condemnar el conjunt de Sergi 
Vives. Pedro Cuesta, amb 12 punts i 4 rebots, 
i Will Truss, amb 12 punts i 8 rebots, van ser 
els màxims anotadors badalonins. Antonio 
Ruiz va atrapar 10 rebots. 

Aspiracions d’ascens i de salvació
A Copa Catalunya, el Badalonès de Xavi Riera 

Derrota ajustada al centre parroquial; 
el Badalonès recupera el temps perdut

segueix recuperant victòries per mantenir-se 
amb opcions de play-off d’ascens a Lliga 
EBA. Els dimonis van superar el Grup Barna 
a La Plana (82-73) i es mantenen a una vic-
tòria de la quarta posició. Els badalonins van 
iniciar el matx amb una diferència negativa de 
cinc punts (17-22) i el matx es van mantenir 
amb màxima emoció fins a pràcticament el 
darrer minut (73-73). Un parcial final de 9-0, 
amb dos triples de Sada i un altre de Carbo-
nell, va deixar el triomf a Badalona. 
Per la seva part, el Maristes de Lluís García 
segueix batallant per la salvació. L’Ademar va 
caure a Lliça d’Amunt (73-69) en un partit de 
menys a més. El 22-11 en contra va fer re-
accionar el conjunt badaloní i el matx es va 
anivellar gràcies a una reacció trepidant a la 
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El pavelló de l’Estació del Nord va ser l’es-
cenari on el Joventut Femeni ha ofert la seva 
versió més anotadora de la temporada. Tot 
i que el conjunt de Toni Madrid va caure 
contra el CB Roser (79-70), les badalonines 
van oferir una gran imatge a la pista. L’equip 
verd-i-negre va iniciar el matx amb un par-
cial negatiu de 8-0 que va condicionar el 
desenvolupament (18-9). La diferència al 
marcador va augmentar a 17 punts  però a 
la represa es va reduir la distància per sota 
dels doble dígits (49-58). El Roser, però, no 

La reacció a l’Est. del Nord arriba tard; 
la Minguella fa suar el St. Fruitós

Copa, una remota possibilitat
A Primera Catalana, la Minguella va donar 
una de les sorpreses de les jornades al grup 3 
després de superar la UE Montgat a domicili 
(67-78) i s’aferra amb ungles i dents a l’as-
cens a Copa Catalunya. La quarta posició es 
troba a una victòria i la tercera a dues, quan 
resten cinc setmanes per tancar la tempora-
da. Així mateix, el Badalonès B va enderrocar 
l’Igualada a Segona (65-59).

El Natzaret no falla i segueix líder
Finalment, a Tercera Catalana, el Círcol B va 
superar l’ASME (65-51), el Natzaret l’Stucom 
(68-59 i la Cultural la Gramenet (61-77). L’ABB 
va guanyar el Maristes B al derbi (77-70). El 
Sant Josep B va perdre contra el Coll (81-62).

represa. Un parcial de 0-12 deixava les op-
cions de victòria a l’abast (48-45) i el partit 
s’equilibrava al darrer quart. Tot i això, el par-
cial local de 5-0 al darrer minut sentenciava 
les opcions de l’Ademar.

Qui també haurà de seguir pencant per assolir 
la permanència és el Círcol de Juli Jiménez. El 
‘Coto’ va caure a La Plana contra un CB Santa 
Coloma que té aspiracions d’ascens (60-67). 
Els badalonins van defensar un mínim avan-
tatge durant el primer temps (19-16; 32-29) 
però la diferència al marcador es reduir punt a 
punt a mesura que avançava el segon temps. 
El conjunt colomenc va capgirar l’electrònic 
a la represa (41-50) i els tirs lliures vermells 
van acabar de certificar el triomf visitant.

va donar opcions a les badalonines (72-59) 
i la derrota no es va poder evitar.

A Primera Catalana, cara B per partida do-
ble. La Minguella va fer suar de valent el 
Sant Fruitós, candidat a l’ascens, en un par-
tit més aviat defensiu (37-42). Però sense 
victòria badalonina a Casagemes. Per la 
seva part, el Natzaret de Ricard Gómez tam-
bé s’enfrontava a un rival de la part alta de la 
taula, el Mas Avicola (60-74). Les badalo-
nines van arrossegar un parcial negatiu de 

0-9 inicial i va condicionar el desenvolupa-
ment del partit. 
A Segona Catalana, la UB Llefià va superar 
el Sant Nicolau (52-46) i el Círcol va caure 
contra el Bàsquet Neus (57-48). Sant Josep 
versus Can Parellada (52-47), Badalonés a 
Montgat (41-48), Natzaret contra Maristes 
SF (63-62) i Joventut Femení B a Sabadell 
(46-78), van tancar, a Tercera, els triomfs 
badalonins. El Circol B va caure a Vilassar 
de Dalt (64-58) i la Minguella B davant el 
Boet (41-45).

Jairo Lasheras, tornant a situar les taules 
en el lluminós. El posterior extra point de 
García va permetre a l’equip d’Oscar Ca-
latayud anar al descans amb un favorable 
13-14. En el tercer període va arribar el 
cop definitiu dels badalonins, amb dues 
anotacions pràcticament consecutius que 
deixarien el 13-28 en arribar al darrer 
parcial. Primer amb el segon touchdown 
de Lasheras després d’un pas de 29 de 
Sergi Gonzalo i poc més tard amb un al-
tre llançament del quarterback català, en 
aquesta ocasió de vuit iardes fins a Loren-
zo Melchiorre. La defensa dels Dracs va 
ser clau en aquest quart, aturant qualsevol 
tipus de reacció dels locals i desesperant 
a l’ofensiva que dirigeix Fabien Ducousso. 
En el quart i darrer parcial, Guillem García 
ampliava les diferències amb un field goal 
de 28 iardes (13-31) i, malgrat que el local 
Stephen Yepmo retallava distàncies amb 
una carrera d’una iarda (20-31), Brandon 
Ravenel situava el definitiu 20-37, després 
d’un nou pas de Gonzalo.
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Extraus aprenentatge de persones d’edat. Observa i escolta. 
Diàleg amb germans, fins i tot en casos que hi havia distancia, es 
pot donar l’apropament per raons de pes.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
En el teu món, practiques l’autoengany. Està bé, però si t’eva-
deixes en excés, després et costarà més tornar a la realitat. Si 
tens una edat, sents nostàlgia de la joventut.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Si hi havia un problema sense resoldre amb la mare, es poden 
donar les circumstàncies adients per aproximar postures i 
parlar-ne. La parella pot rebre una millora salarial.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Pots penedir-te d’alguna cosa que has dit darrerament, perquè ja 
has canviat d’opinió. No pots tornar enrere però rectificar és de 
savis. Si has de demanar perdó, fes-ho.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
FELICITATS. Renoves energies amb el suport de Mart, Saturn i 
Plutó, que empenten les teves iniciatives i t’ajuden a moure fitxa. 
Sorprendràs a més d’una persona.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Novetats en el sector professional. Les pautes canvien i per mo-
ments no saps qui té l’autoritat. T’enfrontes a persones erràtiques. 
Pren paciència i segueix el teu camí.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Pots sentir-te enamorat o més proper a la teva parella. Desitges 
comunicar el que sents i no dubtaràs a fer-ho. Necessites expres-
sar-te i sentir la intensitat de l’amor.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
En l’àmbit laboral t’anirà bé posar una mica més de fe en el que 
fas o si treballes per un altre, aspirar a millorar les condicions i 
lluitar pels teus drets més bàsics.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Possible malentès amb una persona jove. Mira de ser més clar 
en la comunicació, t’estalviaràs problemes. Si tens parella, potser 
necessiteu una dosi extra de suport.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Algunes persones poden estar sentint que cal guardar silenci so-
bre un assumpte sentimental. Potser han entès que en el silenci 
hi trobaran un bon amic que ajuda a comprendre.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Pots fer-te enrere en un assumpte domèstic. Sigui una reforma o 
canvi de residència. Entens que no és el moment i ho posposes. 
No defalleixis i segueix els teus somnis.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Les qüestions tecnològiques o informàtiques poden fer-te anar 
una mica de bòlit. No és que sigui la rebel·lió de les màquines, 
potser només cal posar-se una mica al dia.

Sudokus
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El temps
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