
Ex
em

pl
ar

 g
ra

tu
ït

Nú
m

. 6
13

  -
 1

8/
05

 a
l 2

4/
05

/2
01

8

Foto: Jesús Ortega

Badalona 
surt al carrer 

per gaudir
 de la festa 
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Més de 70.000 persones, segons fonts mu-
nicipals, van gaudir de la Cremada del Dimo-
ni, acte central de les Festes de Maig. Tot i la 
polèmica desfermada pel disseny del dimoni 
d’enguany, la nit va transcórrer sense inci-
dents. Només la presencia d’alguns cotxes 
policials travessats en alguns carrers, per 
motius de seguretat, van dificultar la mobi-
litat de la gent un cop acabada la cremada. El 
piromusical va estar dedicat, en aquesta oca-
sió, a les grans veus femenines de la historia. 
El Correfoc, la Diada castellera o la Fira de 
l’Arrop també van ser alguns dels actes més 
destacats del segon cap de setmana de fes-
tes, que continuaran aquest divendres, 18 de 
maig, a les 22.30 hores, a la platja dels Pes-
cadors, amb el Concert de Cal Txiringu amb 
la música dels grups Sense sal i La Tribut 
FM, que es va haver d’anul·lar per la pluja. 
Demà dissabte, dia 19, es farà la Cercavila 

La Cremada del Dimoni 
aplega més de 70.000 
persones

Petita,  que també es va haver d’ajornar per 
la climatologia. Si el temps ho també se ce-
lebrarà la Diada Trabucaire, que es farà a la 
plaça de Pompeu Fabra, a partir de les 18.30 
hores.  
A la nit, de 20 a 24 hores, el Museu de Ba-
dalona obrirà les portes amb motiu de la Nit 
dels Museus, una iniciativa del Consell d’Eu-
ropa per celebrar el Dia Internacional dels 
Museus, i un altre dels grans actes d’aquest 
cap de setmana serà la Festa de las Migas, 
al parc de l’Escorxador,  amb diverses acti-
vitats i on es podran degustar més de dues 
mil racions d’aquest plat tradicional. També 
diumenge, de 10 a 14 hores, el parc de Can 
Solei i Ca l’Arnús s’omplirà de colors amb 
la Festa del Dibuix, una activitat d’art oberta 
a tothom per gaudir de la inspiració enmig 
de la natura, i a les 19h es farà la tradicional 
Ballada de sardanes a la Rambla. Foto:@msubirats Foto:@msubirats Foto:@msubirats

Foto:Marta GrífolsFoto:Marta Grífols

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com Del 18/05 al 24/05/2018Núm. 613 Redacció - redaccio@diaridebadalona.com



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com PUBLICITAT 54 OPINIÓ Redacció - redaccio@diaridebadalona.com Del 18/05 al 24/05/2018Núm. 613

La Penya salva
un any molt complicat 

El Joventut seguirà a l’ACB 
després de protagonitzar una 
remuntada històrica. Quin 
factor ha estat més decisiu?

El Divina Joventut seguirà a la lliga ACB. La victòria 
contra el Fuenlabrada, la setena en els darrers vuit 
partits, va certificar una permanència que només fa 
unes setmanes semblava una fita gairebé impossi-
ble i permet al club afrontar el futur amb més op-
timisme. És cert que la situació econòmica no està 
pas resolta, però tothom tenia clar que un descens 
a la LEB hauria pogut resultar letal. 
El que ha aconseguit la Penya té molt mèrit. No és 
gens fàcil capgirar una dinàmica tan negativa, quan, 
a sobre, el club travessa una situació delicada des 
del punt econòmic. Malgrat tot, ningú no s’ha ren-
dit i el compromís de la plantilla ha estat absolut. 
Aquest és un factor que cal posar molt en valor. 
Hi ha hagut, i encara hi ha, endarreriments en els 
pagaments de les nòmines, però ningú s’ha baixat 
del vaixell i això ha estat fonamental per redreçar 
el rumb, amb el suport d’una afició que tampoc no 
ha fallat. 
L’arribada de Carles Duran, evidentment, també va 
ser determinant per canviar el xip. No era pas cap 
caramel agafar la Penya en la situació que ho va 
fer el tècnic vilassarenc. I cal posar-li un 10 en la 

gestió que ha fet de l’equip. El va fer tornar a creure 
i l’ha transformat en un bloc que no només guan-
ya, sinó que a més practica un gran bàsquet. Els 
reforços de Laprovittola i Conger, en una plantilla 
que anava coixa en posicions clau, el van ajudar 
decisivament a fer reaccionar l’equip, però calia 
tocar la tecla exacta que ho canviés tot i ell la va 
saber trobar. 
Tots sabem que ara mateix les estretors econòmi-
ques que viu el club són un inconvenient, però cal 
convenir,  també, que el que ha passat enguany és 
un avís. I que cal aprendre’n la lliçó. L’aposta pel 
planter és innegociable i aquí estem tots d’acord. 
Però cal rodejar aquests joves de jugadors experi-
mentats que, sobretot, coneguin la lliga, i filar molt 
prim en posicions vitals com la de base. El mateix 
Carles Duran, en una entrevista aquesta setmana a 
RAC-1, apuntava en aquesta direcció: “Aquest estiu 
la gent que mana s’ha de fer un plantejament molt 
clar del club perquè si no això es trencarà”. Toca, 
doncs, posar fil a l’agulla, començant per tancar la 
continuïtat d’un tècnic que s’ha guanyat amb es-
creix seguir governant la nau verd-i-negra.

Víctor Mayolas: “Un conjunt de les tres coses que 
comenteu. Però bàsic el compromís dels jugadors i el 
bloc que es nota en el vestidor, sinó el que han fet no 
s’aconsegueix. Força Penya!!!!”

Carlos (@lili19804): “Molt facil. Laprosistema+Con-
ger I un entrenador de cap a peus...No com Ocampo. 
I els maxims culpables que casi ens porten al desastre 
: Jordi Marti, Ocampo i l’alcaldessa. Força Penya SEM-
PRE!!!”. 

EDITORIAL ENQUESTA

L’ARRIBADA DE 
CARLES DURAN 38%

ELS FITXATGES DE 
LAPROVITTOLA I CONGER  32%

LA UNIÓ I EL COMPROMÍS 
DE TOT L’EQUIP  30%
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PREINSCRIPCIÓ
Cicles Grau Mitjà i Batxillerat: del 14 al 24 de Maig

Cicles Grau Superior del 29 de Maig al 7 de Juny

INSTITUT EUGENI D’ORS

ESO - BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS
TORN DE MATÍ

- CFGM TÈCNIC EN CURES 
   AUXILIARS  D’INFERMERIA
- CFGM TÈCNIC EN FARMÀCIA I 
   PARAFARMÀCIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A  
   LES PERSONES EN SITUACIÓ DE 
   DEPENDÈNCIA

Av. del Maresme, 192, 08918 Badalona - Tel. 933 87 58 66

- CFGM TÈCNIC EN CURES 
   AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   INTEGRACIÓ SOCIAL 
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   DOCUMENTACIÓ I 
   ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA

TORN DE TARDA

C/ Alfons XII, 17                   93 399 19 18

INFORMES MÈDICS 
per a PERMISOS de  CONDUIR

SUBMARINISME
esportiu i professional

ESPORTS I NÀUTICA

CERTIFICATS ORDINARIS

PERMISOS d’ARMES

SEGURETAT PRIVADA
TINENÇA d’ANIMALS

GRUISTA

35€
OBTENCIÓ

CARNET

HORARI:
de dilluns 

a divendres
de 16.30 
a 19.30h.

Disposem 
de parking 
gratuït

Tramitació on-line gratuïta

Els Mossos d’Esquadra han des-
articulat un grup molt actiu que 
confeccionava eines per obrir 
panys de portes de domicilis i 
que hauria comès almenys 21 
robatoris en pisos particulars 
de l’àrea metropolitana de Bar-
celona. En total, els agents han 
detingut 11 persones de nacio-
nalitat georgiana i una de nacio-
nalitat russa amb edats compre-
ses entre els 21 i els 41 anys. 
La investigació es va iniciar al 
març del 2017 quan els Mossos 
van tenir coneixement que s’ha-
vien produït quatre robatoris en 
domicilis de Cornellà de Llo-
bregat després que els autors 
aconseguissin obrir-ne les por-
tes sense danyar-les. Finalment, 
fruit d’una complexa recerca 
de perfils d’ADN, la policia va 
poder determinar que tots els 
robatoris haurien estat comesos 

El conductor d’una motocicleta 
va morir la nit de dissabte en 
un accident de trànsit que es 
va registrar al carrer Ventura 
Gassol, al barri de Coll i Pujol, 
segons ha informat la Guàrdia 
Urbana.
Per causes que encara s’es-
tan investigant, la motocicleta 
conduïda per la víctima, i únic 
ocupant del vehicle, va xocar 
contra el mur de contenció de 
l’autopista C-31, sense que 
aparentment hi hagués cap 

Desarticulen un grup que confeccionava 
eines per obrir panys de portes de domicilis

Mor un motorista de Badalona 
en un accident al lateral de l’autopista

per les mateixes persones.
Els investigadors van aconse-
guir acreditar que l’entramat 
hauria violentat un total de 21 
domicilis de l’àrea metropo-
litana gràcies a una altíssima 
especialització en l’obertura de 
panys de seguretat. Els lladres 
seleccionaven els objectius i 
col·locaven “marcadors” de 
plàstic a les portes dels habi-
tatges per saber quan entraven 
i sortien els propietaris. Un cop 
s’havien assegurat que no hi 
havia ningú, obrien el pany de 
manera ràpida i sense deixar-hi 
cap senyal. El grup es desplaça-
va principalment en transport 
públic per dificultar el control 
de la policia.
El dia 7 de maig es va dur a ter-
me un operatiu policial que va 
permetre detenir 12 membres 
del grup i realitzar set entrades 

altre implicat en el sinistre. A 
conseqüència del xoc, va morir 
a l’acte el conductor, un home 
de 27 anys, de nacionalitat es-
panyola i veí de Badalona.
Arran de la incidència, es van 
activar quatre patrulles de la 
Guàrdia Urbana i quatre am-
bulàncies del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM).
Es tracta de la primera víctima 
mortal d’aquest any en acci-
dents de trànsit al nucli urbà 
de Badalona. Foto: Guardia Urbana
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i escorcolls als domicilis que 
l’organització tenia a Barcelo-
na, Santa Coloma de Gramenet, 
Sant Adrià de Besòs i Badalona. 
Els policies també van aconse-
guir desmantellar un taller de 
fabricació de rossinyols, claus 
falses i altres eines per obrir 
panys de diverses marques.
No es descarta que els objectes 
localitzats en els domicilis pro-
vinguin de més robatoris que 
els resolts fins ara i puguin ser 
retornats als seus legítims pro-
pietaris.
Els 12 arrestats van passar el 
dia 9 a disposició judicial. El 
titular del Jutjat d’Instrucció 3 
de Cornellà de Llobregat, ins-
tructor de la causa, a petició 
de Fiscalia, va decretar l’ingrés 
a presó provisional per a nou 
d’ells i la resta va quedar en lli-
bertat amb càrrecs.

sat 23 d’abril ha revelat que durant aquest 
mandat García Albiol només ha pres part de 
forma íntegra en 4 de cada 10 sessions. A 
la resta hi ha arribat tard, ha marxat abans o 
directament no hi ha anat. El mes de juny de 
2017 l’alcaldessa de la ciutat, Dolors Saba-
ter, ja va fer arribar una carta a Xavier García 
Albiol alertant-lo que els representants mu-
nicipals tenen el dret i el deure d’assistir a 
les sessions de la corporació municipal que 
hagin estat convocades legalment.

L’Ajuntament de Badalona ha deixat de 
pagar 10.007 euros al president del grup 
municipal del PP i ex alcalde Xavier Gar-
cía Albiol, perquè considera que “té una 
assistència als plens municipals irregular i 
no està complint amb les seves obligacions 
com a regidor”. Tal i com ha informat RAC1, 
el polític no rebrà els diners ja que s’ha cal-
culat que ha arribat tard o ha faltat a 6 de 
cada 10 plens d’aquest mandat.
Un informe del secretari municipal del pas-

Albiol no cobrarà 10.000€ 
per absentisme laboral

Trobades per plantejar 
una moció de censura a Dolors Sabater

Foto: Arxiu

El PSC de Badalona ha proposat al Partit Po-
pular la creació d’una comissió tècnica que 
elabori un projecte de “Pla de xoc” per la ciu-
tat. La comissió, fora de l’àmbit institucional, 
haurà de “plantejar un document de bases 
seriós de les mesures que la ciutat necessita i 
que serveixi de punt de partida per possibili-
tar un Govern interí que suposi un gir de 180º 
a la situació actual en què es troba el nostre 
municipi”. En paraules d’Àlex Pastor: “No ens 
agradaria que les discussions per la “cadira” 
i els personalismes malbaratessin l’opció de 
canvi que una gran part de la ciutadania ens 
reclama i que els Socialistes volem dur a ter-
me. Per aquest motiu proposem que aquesta 
comissió es reuneixi amb la major brevetat, i 
la puguem obrir als diferents grups i agents 
que aposten pel canvi”. En aquest sentit, Àlex 
Pastor ha emplaçat a Xavier Garcia Albiol a 
trobar-se una vegada els treballs de la comis-
sió tècnica estiguin més avançats, de manera 
que es puguin tancar els acords respecte al 
“què”, mentre que el “qui” no suposi una 
dificultat en el diàleg. “Seria una llàstima 
que mantinguéssim una reunió que podria 

resultar definitiva si les postures sobre qui 
encapçala no trobessin un punt d’acord quan 
tenim marge per trobar consens en què farem 
i per què ho farem. Els veïns i veïnes de Bada-
lona no ho entendrien” ha afegit Pastor.
Per altra banda, els populars lamenten que 
el PSC encara no hagi contestat a la petició 
de reunió que el PP va fer el passat dilluns 
i que “només es dediqui a fer declaracions 
públiques que no respecten la voluntat de la 
majoria de veïns expressada a les urnes”. Xa-
vier García Albiol considera que «Badalona 
té l’oportunitat de posar fi a un govern que 
només s’ha dedicat a promocionar el procés 
independentista i tornar a tenir un Alcalde que 
es preocupi i ocupi dels problemes reals dels 
veïns»
Amb qui sí que s’ha reunit és amb Juan Mi-
guel López, regidor de Ciutadans. «Els dos 
partits coincidim en què Badalona necessita 
un canvi de govern de forma urgent perquè 
porta tres anys governada per una alcaldes-
sa que només s’ha dedicat a promocionar el 
procés independentista», assegura l’ex Alcal-
de, Xavier García Albiol.
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Horaris de pesca 
a les platges de Badalona

Foto: Arxiu

Des d¡avui dimarts i fins al dissabte 15 de 
setembre estarà prohibida la pesca marí-
tima recreativa de superfície des de terra 
a tot el litoral badaloní entre les 8 i les 20 
hores, que és l’horari més habitual de bany, 
i entre les 2 hores i les 5 hores, franja de 
la matinada durant la qual la maquinària 
garbelladora està netejant la sorra de les 
platges. Aquesta normativa està inclosa 
en el Pla de distribució d’usos i serveis de 
temporada de les platges i mar territorial 
de Badalona, aprovat per la Generalitat. 
La pesca al pont del Petroli està prohibida 
durant tot l’any.
Per altra banda, a partir del dissabte 9 de 

juny, que és quan comença oficialment la 
temporada de bany, quedarà prohibit por-
tar animals de companyia a la sorra i a l’ai-
gua del bany com s’especifica en l’article 
19.1 de l’Ordenança municipal de platja 
que exclou de la prohibició “els gossos 
d’assistència que acompanyen persones 
amb discapacitat, sense perjudici de la 
responsabilitat d’aquestes d’adoptar les 
mesures adients per evitar molèsties o ris-
cos per a la resta d’usuaris”.
El Pla d’usos de les platges per aquest any 
estableix que la temporada de bany s’inicia 
dissabte 9 de juny i s’acabarà dimarts 11 
de setembre. 

Del 18/05 al 24/05/2018Núm. 613

L’Ajuntament de Badalona estudia empren-
dre accions legals contra el president del 
PP a la ciutat i líder del partit a Catalunya, 
Xavier García Albiol, per haver començat una 
campanya contra l’obertura d’un nou oratori 
al barri d’Artigues. Així ho ha anunciat l’al-
caldessa de la ciutat, Dolors Sabater, que ha 
expressat la seva ‘profunda indignació’ per 
l’actitud del regidor popular a qui acusa de 
‘tornar a fer una campanya per trencar la co-
hesió social’ i ‘perseguir a veïns i veïnes per 
la seva creença religiosa’. 
Pel seu cantó el regidor de Badalona Habita-
ble, Oriol Lladó, ha considerat que “des del 
Partit Popular estan utilitzant qüestions tèc-
niques per fer política de l’odi” en referència 
a l’escrit del regidor Garcia Albiol en el qual 
afirma que “té clar que Artigues no necessita 
un altre oratori i que lluitarà per impedir-ho”. 
Lladó ha explicat que les obres estan empa-
rades per la legalitat i que l’activitat religiosa 
en aquest local està admesa per l’ordena-
ment urbanístic vigent. “La nostra voluntat 
és que es compleixi la llei, com ho volem 
amb qualsevol persona, col·lectiu o empresa 
que lloga un local i l’adequa per fer-hi activi-

L’Ajuntament estudia accions legals contra el PP 
per la campanya contra un oratori a Artigues

tats” ha assegurat el regidor Lladó.
Albiol s’ha defensat de les crítiques indicant 
que la seva formació no vol ‘assenyalar cap 
comunitat’, sinó que només vol ‘informar’ els 

veïns de la situació perquè aquesta zona de 
la població ja disposa de tres oratoris més. 
Alhora ha assegurat que els treballs que 
s’estan duent a terme per adequar l’espai on 

s’ha de posar en marxa aquest centre de cul-
te no compten amb les llicències pertinents. 
L’executiu local ha desmentit aquesta infor-
mació.

Foto: badalona.cat



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com PUBLICITAT 11Marta Grífols - redaccio@diaridebadalona.comACTUALITAT10

La plaça del President Tarrade-
llas, situada en el barri del Gorg, 
tornarà a ser un espai lliure de 
cotxes reservat a les persones, re-
cuperant així la funció per la qual 

La plaça del President Tarradellas recupera la seva 
funció de plaça després de més de deu anys 

es va construir. L’estacionament 
de vehicles quedarà prohibit i es 
començarà a treballar per dotar 
la plaça d’elements que afavo-
reixin la vida social i permetin a 

Foto: badalona.cat
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les persones recuperar un espai 
reclamat pel veïnat de la zona des 
de fa anys.
La plaça, situada davant del Palau 
Municipal d’Esports de Badalona, 

està ocupada des de fa més de 
deu anys per cotxes, un fet que 
havia de ser provisional mentre es 
construïa l’estació de metro Gorg, 
però que després de la inaugu-
ració d’aquesta parada de la línia 
L10 l’any 2010 va continuar tot i 
les protestes constants del veïnat 
de la zona.
 
Davant aquesta situació, per recu-
perar l’ús públic de la plaça i donar 
resposta a les demandes veïnals, 
durant les pròximes setmanes es 
col·locaran diverses jardineres i 
s’escometran treballats de neteja i 
reparació de diversos elements de 
mobiliari urbà com bancs, pape-
reres i tanques de la plaça que ja 
estan presents a la plaça. També hi 
ha prevista la posterior instal·lació 
d’un circuit d’exercici físic i un 
parc de trànsit.
 
La regidora del Districte 5, Agnès 
Rotger, destaca que “recuperar la 
plaça per al barri era una reclama-

ció de totes les associacions de 
veïns de la zona des de fa molts 
anys i és molt positiu que final-
ment les persones puguin tornar a 
gaudir d’aquest espai”. Segons la 
regidora, “fer que la plaça tornés a 
ser una plaça reservada al veïnat 
era una assignatura pendent”.
 
El regidor d’Espais Públics i Mo-
bilitat, Francesc Duran, considera 
“molt positiva la recuperació de la 
plaça President Tarradellas per a 
les persones, construint així a una 
ciutat més amable i habitable”. 
El regidor Duran explica que “es 
tracta d’una plaça amb una molt 
bona ubicació i molt bona con-
nexió en transport públic, amb 
parades d’autobús, metro i tram-
via molt a prop, propera a grans 
pols d’atracció com és el Palau 
Municipal d’Esports de Badalona 
i el Centre Comercial Màgic i la 
rambla del Gorg, per això creiem 
que el veïnat se la farà seva i l’om-
plirà de vida de seguida”.
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Dedicada a les malalties minoritàries

S’organitza la primera 
Motor Solidari de Badalona

La Plataforma Acció Badalona convoca la 
primera edició d’una concentració de clubs 
del motor, en el qual es podrà veure vehi-
cles de tot topus, des de clàssics, esportius 
i rallys, entre altres. El Motor Solidari tindrà 
cita aquest dissabte 18 de maig, des de les 
10 del matí fins a les 3 de la tarda al Port de 
Badalona. A més, s’oferirà una botifarrada al 
matí i una difeuà al migdia amb la intenció 
de recaptar fons per al Centre d’Investiga-
ció de Malalties Minoritàries de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol. També, durant la jor-
nada, hi haurà actuacions musicals, exhi-
bicions radicontrols, parades d’informació i 
altres sorpreses.
 

Foto: Joan González

La sisena edició del Festival de Ball Solidari 
a benefici de la investigació del càncer infan-
til ja té data: el dissabte 2 de juny a les 18 
hores. El Teatre Blas Infante serà l’escenari 
de les actuacions dels quadres de ball del 
Centre Cultural Recreatiu Andalucía i Cata-
lunya, de l’escola Badaball, la jove comanyia 
de l’escola de dansa L’Atelier des Artistes i 
la comparsa Los Primavera. També les entra-
des, que tenen un preu solidari de 10 euros, 
excepte els infants que podran entrar gratuï-
tament, ja es poden adquirir a través del web 
www.ticketea.com. Totes les recaptacions 
aniràn destinades a l’Hospital Sant Joan de 
Déu de Barcelona.

A la venda les 
entrades del 
6è Festival pel 
Càncer Infantil

El parc de l’Escorxador acollirà diverses activitats durant tot el cap de setmana

La Festa de las Migas repartirà 
2.000 racions aquest diumenge

En el marc de la programació de les Festes 
de Maig, aquest cap de setmana arriba la 
tradicional Festa de las Migas. I es que la 
Comissió de Festes de La Salut ja té tot 
enllestit per donar el tret de sortida a la 39a 
edició, que se celebrarà dintre del parc de 
l’Escorxador.
Jocs tradicionals per als més petits, la xo-
colatada popular i la gran sardinada seran 
els primers actes d’aquestes jornades el 
dissabte 19 de maig, a partir de les 16.30 
hores. Tot seguit, a les 18.30h, la mateixa 
comissió organitzadora s’adreçaran a 
tots els veïns del barri amb un pregó de 
benvinguda. Pel que fa a les actuacions, 
passaran per l’escenari del dissabte, Ja-
vier Rios, Juan Carlos Belt i finalment la 
discoteca Movils Atlantic, que faran moure 

l’esquelet a tot el públic des de les 19h fins 
a les 22 hores.
D’altra banda, de cara al diumenge 20 de 
maig, a partir de les 10 del matí, la mai-
nada podrà gaudir de jocs, tallers, músi-
ca i d’un canó d’escuma; mentre que el 
Club d’Arquers de Badalona oferiran la 
possibilitat de fer llançaments d’arcs i les 
Dones en Moviment es retrobaran un cop 
més a l’Escorxador per celebrar la Trobada 
d’Agulla, que enguany es commemora la 
16a edició. El moment més esperat serà 
a les 14h amb el repartiment de més de 
2.000 racions de migas. Per concloure la 
Festa de las Migas, de 19 a 22h, Tavo Ren-
zi, Passion Life, Jordi Quimera, Rios de 
Gloria i Paco Aguolera pujaran a l’escenari 
per donar llum i música.

Diumenge se celebra la cinquena edició de la Festa 
del Dibuix al parc de Can Solei i de Ca l’Arnús

Aquest diumenge, 20 de maig, de 10 
a 14 hores, se celebrarà la cinquena 
edició de la Festa del Dibuix al parc 
de Can Solei i de Ca l’Arnús, una pro-
posta d’art plàstic de creació col·lec-
tiva i de participació lliure i gratuïta.
 
La Festa del Dibuix és oberta a la par-
ticipació de tothom que vulgui gaudir 
d’un matí artístic a través de tota mena 
de propostes de dibuix, inspiració i 
creació, compartint l’entorn natural 
del parc. Enguany s’hi trobarà des de 
l’espai Plec (per fer papiroflèxia) als 
manipulats de cartró de les Cartró 
Band, passant per les propostes de 
dibuix mural, de dibuix amb serradu-
res dels Catifaires de Dalt la Vila, de 
l’espai ‘Jugatecambiental’ (per gaudir 
de la biodiversitat del parc) i de la 
proposta Bioblitz, que combina l’ob-
servació científica i l’art.
 
La Festa del Dibuix l’organitza l’Asso-
ciació Cultural Festa del Dibuix amb 
el suport de l’Ajuntament de Badalona 

(Àmbit de Badalona Pròspera i Soste-
nible i l’Àrea de Cultura i Ciutadania) 
i l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
hi participen una vintena de profes-
sionals de l’art i voluntaris.
L’objectiu és, per una banda, acostar 
al públic el món de l’art i de la cultura 
mitjançant el dibuix i, per altra, dina-
mitzar un espai verd com és el parc de 
Can Solei i de Ca l’Arnús
 
També i, amb motiu del Dia Mundial 
de la Biodiversitat, es farà, també dins 
del parc de Can Solei i de Ca l’Arnús, 
el Bioblitz Metropolità, que anirà 
a càrrec de l’associació naturalista 
ALOC. Es tracta d’una jornada oberta 
d’experimentació naturalista simul-
tània a totes les ‘Jugatecambientals’ 
dels parcs i les platges metropolita-
nes on, acompanyats per experts na-
turalistes, es pugui participar en l’ob-
servació i la recerca de flora i fauna 
de l’àrea d’estudi que es determini per 
col·laborar en els estudis de biodiver-
sitat urbana.
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NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER

1- Jaime Fernández, 
Laprovittola, Heurtel
2- Smits, Neal,
Landesberg, Ponitka
3-Tomic, Dubjlevic, 
Shengeila, Suarez

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 32
1º  los chicos del maiz  maikel32 (Premià de Mar)  222,40
2º  keopps  Lera (Terrassa)  215,80
3º  Moncrief +  moncrief (Badalona)  215,80
...............................................................................................................

30ºDiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  196,20

Lliga (general)
1º  Santako  Xevo (Badalona)  6.293,60
2º  DRAMA  RAMONRIVALDO (Santa Coloma)  6.247,20
3º  Penyacrack3  manel14penya (Badalona)  6.233,50
...................................................................................................................

10ºDiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  6.131,80

Equip  del Diari
La Penya del curs vinent amb ADN Joventut
Queden dues jornades per acabar la 
temporada però la feina està feta. Ara 
toca continuar treballant. El primer que 
es farà serà la renovació de Carles Du-
ran que està condemnat a entendre’s 
amb la Penya perquè ell vol seguir i 
el club que renovi. A partir d’aquí cal 
ser durs en la línia del club. Tenen con-
tracte els joves Dimitrijevic, Ventura, 
López-Arostegui, Nogués i Birgander, 
apunten alt Joel Parra, Arturs Zagars, 
Pep Busquets... i per activa i per passi-

va s’està dient que es vol tenir una base 
del planter i tècnic de la casa. I crec que 
així serà. Fins i tot veurem si en tornarà 
algun altre, com Pere Tomàs....Pels que 
estan somiant amb Nico Laprovittola ja 
els dic que no hi serà. Pel què cobra 
i perquè vol jugar a Europa. Però te-
nint la gent de la casa i, això sí, amb 
fitxatges de garanties (no plantilla tant 
llarga i els que vinguin més bons) estic 
convençut que el curs vinent no s’haurà 
de patir tant.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET
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LA PRÈVIA 33a Jornada ACB. Donostia Arena, diumenge 20 de maig a les 12.30h

Sortiu i disfruteu

D. CONGER

NICOLÁS LAPROVITTOLA

ALBERT VENTURA

TOMASZ GIELO SIMON BIRGANDER

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

DELTECO GBC 
Entrenador:  Porfi Fisac

JORDAN SWING

DANI PÉREZ

FEDE VAN LACKE

DANIEL CLARK MICHAEL FAKUADE
Els verd-i-negres, celebrant la salvació. / @Penya1930

Amb la salvació a la butxaca, la Penya 
viatjarà aquest cap de setmana a Sant 
Sebastià amb ganes que no pari la festa. 
Ho farà, a més, molt ben acompanyada. 
En només 24 hores el club va omplir un 
autocar de seguidors que no faltaran a la 
cita. L’afició verd-i-negra, un cop més,  
de matrícula d’honor.  
A la pista del Delteco GBC no hi haurà res 

en joc, però el tècnic del Divina Joventut 
ja ha avisat que vol guanyar els dos par-
tits que queden per acabar de posar la 
cirereta al pastís. A més, la Penya podria 
escalar alguna posició més en la classifi-
cació. Els bascos, també salvats, tampoc 
no han de patir. Malgrat tot, aquest serà 
el seu darrer partit a casa i voldran aco-
miadar-se amb un triomf. Sobretot tenint 

en compte que venen d’encaixar quatre 
desfetes consecutives. Una ratxa on han 
tingut absències destacades, com la de 
l’expivot verd-i-negre Henk Norel, lesio-
nat. Els badalonins també es trobaran 
amb un altre vell conegut, l’argentí Fede 
Van Lacke, en un partit molt especial per 
al jugador basc Asier de la Iglesia, fitxat 
pel Delteco GBC per jugar el matx con-

tra els verd-i-negres. Afectat d’escleròsi 
múltiple des de fa cinc anys, això no li 
ha impedit seguir jugant i ser un dels 
millors jugadors de la lliga EBA. Tot un 
exemple de superació que li permetrà, 
als seus 35 anys, complir el somni de 
debutar a l’ACB amb l’equip de la seva 
ciutat i davant de tot un històric com la 
Penya.

Olaseni (2), Cruz (8), Smits (23), Vargas (8), 
Eyenga (16) -cinc inicial-, Popovic (17), O’Leary 
(13), Àlex Llorca (-) i Llorente (-). 

87
FUENLABRADA

Faltava només l’últim pas per segellar la 
permanència i la Penya el va donar davant 
del Montakit Fuenlabrada. El setè triomf 
en els darrers vuit partits dels verd-i-ne-
gres van segellar una remuntada històrica 
i va fer esclatar un Olímpic que un cop 
més va estar al costat de l’equip en tot 
moment. Els de Carles Duran van anar 
per feina i van signar un primer quart 
espectacular, on van escombrar de la 
pista l’equip madrileny (20-7). La Penya 
va arribar a guanyar de 18 punts (25-7), 
però els madrilenys van reaccionar. Pri-
mer Popovic i sobretot Rolands Smits (23 
punts) van dur el partit a un final igualat. 

Conger (14), Birgander (13), Ventura (5), Nico 
Laprovittola (18), Gielo (11) -cinc inicial-, Dimitri-
jevic (4), López-Arostegui (8), Kulvietis (-), Nogués 
(3), Patrick Richard (8) i Jordan (11). 

95

DIVINA JOVENTUT

La culminació
d’una gesta històrica 

Els badalonins, però, amb sis jugadors 
per damunt dels 10 de valoració, no es 
van deixar sorprendre. 

Resultats darrera jornada

Unicaja - Tecnyconta Saragossa                  82-83

Monbus Obradoiro - Betis Eplus                          89-70

UCAM Múrcia - Real Madrid      61-63

San Pablo Burgos - Herbalife G. Canària 89-98

Divina Joventut - Montakit Fuenla 95-87   

Morabanc Andorra - Delteco GBC 94-81

RETAbet Bilbao - Kirolbet BK.                   74-78

València  -  Movistar Estudiantes  93-69

Iberostar Tenerife  - Barça Lassa  86-81

  Equip  G P

 1 Real Madrid 30 3
 2  Kirolbet Baskonia 23 9
 3 Barça Lassa 22 10
 4  València Basket 22 10
 5  Herbalife G. Canària 19 13
 6  Unicaja 18 14
 7 Morabanc Andorra 18 14
   8  Iberostar Tenerife 17 15
 9  UCAM Múrcia 16 16
10     Montakit Fuenla 15 17
 11     Movistar Estudiantes 15 17
 12    Monbus Obradoiro 14 18
 13    Delteco GBC 12 20
14  San Pablo Burgos 12 20
 15    Divina Joventut                     11           21
 16    Tecnyconta S.                     10            22
17  RETAbet Bilbao 8 24
 18    Betis Eplus            7           26

Classificació

Propera jornada

 Real Madrid - Betis (104-89)
 Kirolbet BK  -  San Pablo Burgos
 Unicaja -  Morabanc And.
 Delteco GBC  -  Divina Joventut

  Iberostar Tenerife -  Monbus Obradoiro 
 València Basket -  Barça Lassa
 RETAbet Bilbao  - UCAM Múrcia  
 Movistar Est.  - Herbalife G.C.  
 Tecnyconta S. - Montakit Fuenla

Les vuit últimes jornades, 7 punts, 6,1 rebots i 11,1 de valoració

L’explosió protagonitzada per la Penya en 
les darreres vuit jornades s’explica per múl-
tiples factors. L’arribada de Carles Duran, 
els fitxatges de Nico Laprovittola i Conger 
o el compromís mostrat per tot l’equip, que 
no va rendir-se mai malgrat estar en una 
situació crítica, en són uns quants, però el 
cert és que l’èxit ha arribat gràcies al pas 
endavant que ha fet tot el grup. Tots els 
jugadors han crescut a mida que ho feia 
l’equip i un dels casos més evidents és el 
del jove pivot suec Simon Birgander. Amb 
Jordan fora del seu millor estat físic, Carles 
Duran li va donar els galons de la titulari-
tat i el suec ha respòs amb un sensacional 
esprint final. En molts partits Laprovittola o 
Conger s’han endut els titulars, però sens 
dubte Birgander ha estat un dels altres “fi-
txatges” que han contribuït decisivament a 
la salvació de la Penya. 
En els darrers vuit partits, el suec ha gaudit 
de molts més minuts (22,3) i els ha aprofitat 
a la perfecció, enfilant-se fins als 7 punts, 

Simon Birgander es fa gran
en la remuntada de l’equip 

6,1 rebots i 11,1 de valoració. Ha format 
una molt bona societat amb Laprovittola, 
que l’ha buscat amb encert sota els cèrcols, 
però el pas endavant ha estat també defen-

siu, intimidant i, sobretot, ajudant a tancar 
el rebot defensiu. Només té 20 anys i encara 
té molt per aprendre, però poc a poc està 
demostrant l’encert de la seva incorporació.  

Birgander, peça clau els darrers partits. / D. Grau - CJB
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Sitapha Savané va anunciar aquesta setma-
na que es retirarà del bàsquet professional 
quan acabi aquesta setmporada. L’actual 
capità del Movistar Estudiantes plega als 39 
anys després de 18 temporades al bàsquet 
estatal i 486 partits a l’ACB, on ha jugat 
amb l’Unelco Tenerife (1 any), l’Herbalife 
Gran Canària (9 temporades en dues eta-
pes), la Penya (3 anys) i l’Estudiantes (2). 
El pivot va aterrar a Badalona la temporada 
2012-2013 i en els seus anys a l’Olímpic va 
deixar empremta a dins i fora de la pista, 
per la seva implicació amb l’equip, el club 
i l’afició.

Sitapha Savané 
anuncia la seva 
retirada als
39 anys

El júnior lluita pel títol europeu en
la Final a 8 de l’Eurolliga a Belgrad
Amb el títol de campió de Catalunya a la 
butxaca i després d’haver acabat subcam-
pió d’Espanya, el júnior de la Penya afronta 

el gran repte de la Final a 8 de l’Eurolliga 
que es disputa fins diumenge a Belgrad. 
Els badalonins van quedar enquadrats en el 

grup B i els seus rivals són l’Estrella Roja, 
el Bayern de Munic i l’Stellazzurra Roma. 
Els de Dani Miret han debutat aquest dijous 
davant de l’Estrella Roja, assolint la victòria 
per 78-90. Aquest divendres s’enfrontaran 
al conjunt italià (15h) i el dissabte ho fa-
ran contra el Bayern, també a les 15 h. Tots 
els partits es podran seguir en directe per 
Esports 3. 
A l’altre grup hi ha el Real Madrid, recent 
campió d’Espanya en imposar-se als verd-
i-negres en la final (66-72), el Lietuvos 
Rytas, el CFBB París i el Mega Bemax Bel-
grad. Els dos campions de grup s’enfronta-
ran en la final, que es jugarà diumenge a les 
10 del matí. Els partits de la primera fase 
es jugaran en el mític Pionir, mentre que la 
final tindrà lloc a l’Stark Arena. 
La Penya ja sap el que és guanyar aquest tí-
tol europeu. Ho va fer l’any 2013, derrotant 
el Barça en la final i amb Alberto Abalde 
com a MVP. Aquell equip estava entrenat 
per Paco Redondo i Dani Miret era un dels 
seus tècnics ajudants. Ara el preparador 
verd-i-negre té l’oportunitat de tornar a 
conquerir el trofeu al capdavant de l’equip. Penya i Madrid, en la recent final del campionat d’Espanya. / Alberto Nevado - FexB
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Toni Lao: “Esperaré el Badalona i, 
si no segueixo aquí, escoltaré ofertes”

- Diumenge va poder jugar el seu 
últim partit amb el Badalona. Si, 
finalment, fos així, li agrada la ma-
nera com va acabar el seu pas per 
aquí?
- No va estar malament. Sempre és bonic 
acabar guanyant i jugant. Hauria estat 
millor si hagués fet el gol que vaig fallar, 
però va estar bé.

- Vostè és el novè jugador amb més 
partits en la història del Badalona, 
exactament 129. Què suposa aquest 
club en la seva carrera?
- La meva etapa posterior als anys que 
vaig jugar a segona, amb el Sabadell. 
Quan vaig sortir d’allà no trobava equip i 
el Badalona va ser un revulsiu per a mi.

- Esperava vestir d’escapulat qua-
tre anys?
- Sóc dels que, si em volen en un lloc, 
no em moc. Vaig entrar disposat a jugar 
una temporada, que és el que vaig sig-
nar. Després, el club i l’entrenador m’han 
donat suport i han cregut en mi. Per això 
he estat aquí quatre anys.

- A Sabadell és encara recordat. 
Aquí, fa l’efecte que passarà el ma-
teix…
- Miro de portar-me bé amb tothom i en-
cara més si es tracta de dos clubs que 

rant tota la seva etapa a la banqueta del 
Badalona.

- Ho ha passat malament aquesta 
temporada?
- Si, es passa malament si no jugues. 
Veure que no pots ajudar els teus com-
panys, que ho dones tot en els entrena-
ments i no entres en l’equip, és compli-
cat.

Foto: Eloy Molina.
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BADALONA  -  VALÈNCIA B Resultats 38 a JornadaClassificació

Badalona: Morales, Álvaro Vega, Héctor Camps, 
Robusté, Moyano, Sergio Maestre, Albarrán, Toni 
Lao (Kevin Lacruz, 67’), Robert Simón, Segura 
(Rufo, 54’) i Néstor Querol (Rubén Sánchez, 79’).  

Ebro: Cristian Rivero, Marc Ferris, (Pablo, 46’), 
Centelles, Álvaro Pérez, Morgado, Damián, Álex 
Blanco, Gonzalo Villar, Fran Navarro (Meren-
tiel, 81’), Fran Villalba (Matheus, 74’) i Sito. 
 
Gols: 1-0, Robert Simón (29’); 2-0, Robusté (62’).

Àrbitre: Alejandro Muñiz Ruiz, del comité galle-
go. TG: Fran Villalba i Centelles, del València B, i 
a Robusté del CF Badalona. TV: Álvaro Pérez (63’). 
 
Públic: 752 espectadors a l’Estadi.

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

  Equip PTS GF GC

 1. Mallorca 73 52 27
 2. Vila-real B 65 46 29
 3. Elx 63 56 32
 4. Cornellà 60 46 39
 5. Ontinyent 56 30 37
 6. Ebro 56 35 35
 7. Lleida 55 37 33
 8. Badalona 55 38 36
 9. Peralada 52 38 33
 10. Hércules 51 39 31
 11. València B 50 60 53
 12. Sabadell 49 31 29
13. Alcoià 49 32 29
 14. At. Balears 44 33 38
 15. Olot 43 34 38
 16. Llagostera 42 31 41
 17. Formentera 41 25 41
 18. At. Saguntí 40 35 46
 19. Peña Deportiva 36 26 41
 20. Dep. Aragón 20 33 69

Els que més
· Màxim golejador: Néstor Querol, 7 gols
· Més minuts jugats: Morales, 3.150 minuts
· Més vegades titular: Morales i Sergio 
Maestre, 35
· Més partits jugats: Álvaro Vega i Robert 
Simón, 36
· Més targetes grogues: Albarrán i Moya-
no, 10

han apostat per mi i que m’han permès 
jugar a futbol.

- Manolo González ha parlat sempre 
meravelles de vostè. Què pot dir de 
qui ha estat el seu entrenador du-
rant els últims quatre anys?
- Que sempre hem tingut una bona rela-
ció, gairebé d’amics. No és bo dir això, 
però és així. Sóc l’únic que ha estat du-

Va arribar fa quatre temporades al Badalona i ara, després de 129 partits, sembla que s’apropa el seu adéu al club 
escapulat. Toni Lao, el defensa que va acabar jugant al mig del camp, el futbolista exemplar, parla clar en aquesta 
entrevista amb el Diari de Badalona.
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El gran ambient a 
l’Estadi de Badalona, 
amb diversos presidents 
d’entitats de la ciutat, 
es va concloure amb un 
resultat inesperat

Les badalonines viatgen 
a Madrid amb l’obligació 
de capgirar el 0-4 
negatiu si volen seguir 
amb opcions d’ascens a 
Primera Divisió

Foto: B. Rincón

El cop més dur: el Seagull diu 
pràcticament adéu al play-off (0-4)

El Seagull diu pràcticament adéu al play-off 
d’ascens a Primera Divisió després de caure 
a l’Estadi Municipal de Badalona contra un 
CD Tacón molt superior. Aquest diumenge 
a Madrid es disputarà el partit de tornada. 
Les gavines van jugar jugat a remolc davant 
un Tacón molt sòlid en defensa i precís en 
atac. Durant els primers minuts cap dels 
dos equips va generar ocasions clares, 
donant peu a un partit d’anades i vingudes 
constants.
Al minut 14 va arribar el primer gol visitant, 
obra de Malena Ortiz, fruit d’un xut de fora 
l’àrea, mal refusat per Mire, que va traspas-
sar la línia de gol davant les protestes de 
les ‘gavines’. El segon va arribar només sis 
minuts després amb una jugada per banda 
esquerra que va finalitzar Blanca amb un 
potent xut de fora l’àrea.  L’acció més pe-
rillosa del Seagull va arribar amb un xut de 
falta per banda dreta que va rematar Xènia 
de cap i va sortir refusada pel pal. 
 Les locals van sortir a jugar el segon temps 
amb l’obligació de capgirar el marcador per 
mantenir vives les esperances del play-off, 
però es van trobar al davant un Tacón que 
va anar a totes i amb només un minut de 

joc disputat, ja van tenir dues rematades a 
la porteria de Mire.
 En el segon temps, la possessió i control 
del joc va ser madrileny. Al minut 8 de la re-
presa, les ‘gavines’ van fer la primera acció 
de perill, amb una jugada de Carla Martínez 
per banda dreta però el remat de Zaira el va 
refusar Sara. Durant la segona part, el Tacón 
va concentrar el seu atac pel mig, mentre 
que les ‘gavines’ van explotar la banda de 
Carla Martínez per realitzar les accions de 
perill.
 Blanca va fabricar la sentència una jugada 
ella sola que va culminar amb el 0-3 al mar-
cador. Tot i això, el Seagull va mantenir-se 
sense tirar la tovallola i, tot i no dominar, no 
van deixar de buscar l’atac. Finalment, Lo-
rena va protagonitzar una acció a l’àrea pe-
tita que, després de la segona rematada, va 
acabar en gol i el 0-4 definitiu al marcador.
 
Miracle a Madrid
Amb aquest resultat, es complica el camí a 
Primera Divisió per a les badalonines, que 
viatjaran a Madrid amb l’obligació de capgi-
rar un 0-4 a en contra per mantenir-se vives 
en aquesta lluita. Res és impossible.

Les gavines van jugar a remolc davant el Tacón madrileny

- Quina valoració fa de la tempo-
rada, vostè que l’ha viscut des de 
dins?
- Ha estat estranya. Al principi semblava 
que hauríem de lluitar per salvar-nos, 
després vam tenir l’oportunitat de fi-
car-nos al play off i, finalment, hem que-
dat en un lloc correcte. La lliga deixa a 
tothom en el lloc que mereix.

- On es veu la temporada vinent?
- No ho sé, no en tinc ni idea. Encara no 
he pensat què faré. Si no segueixo en el 
Badalona, buscaré un altre club...

- Té ofertes?
- Sempre hi ha coses, però espero el 
Badalona. Si no continuo aquí, escoltaré 
altres clubs.

- Si ja no l’entrena Manolo Gon-
zález, demanarà al seu nou entre-
nador seguir jugant al centre del 
camp?
- He, he, he ... A hores d’ara, ja és igual. 
Estic molt còmode al centre del camp, 
però sempre he jugat on m’han posat.

- Viu a Cervera, és possible que 
busqui equip prop de casa?
- No ho sé. Si es donen les circumstàn-
cies econòmiques... Però és complicat 
en aquella zona.
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El passat cap de setmana, els Badalona 
Dracs van disputar un partit europeu da-
vant els Black Panthers, a qui van guanyar 
els badalonins per 20-37. Tot i aquest bon 
resultat, els Dracs queden eliminats de la 
competició Eurobowl a conseqüència de la 
victòria dels Miliano Seamen sobre els ma-
teixos Panthers de Thonon Les Bains.
Els francesos es van reservar per la lliga i 
van veure que no tenien opcions després 
d’anar a Itàlia amb pocs efectius. Els Milia-

Els Dracs són eliminats de 
la competició europea

no van acabar amb ells per 49-3 i ara han 
d’esperar qui serà el seu rival per jugar la 
final, ja que encara està pendent un partit 
de l’altre grup.

Semifinal
D’altra banda, els Dracs disputaran aquest 
diumenge 20 de maig, a les 11.30 hores, 
la semifinal de la lliga nacional de futbol 
americà al camp del Badalona Sud davant 
els Osos Rivas de Madrid. Foto: Dracs

Jordi Garcia també va ser present com a àrbitre internacional

Pau Lloret i Adrià Fernàndez disputen 
l’Open Júnior d’Espanya de Tennis de Taula

Durant la passada setmana es va celebrar 
a Paltja d’Aro, l’Open Internacional d’Es-
panya del Circuit Mundial Júnior amb la 
participació dels badalonins Adrià Fer-
nàndez i Pau Lloret, del Club Tennis Taula 
Badalona, a més de la presència del també 
badaloní Jordi Garcia com a àrbitre inter-
nacional.
Fernàndez va encetar la competició a la pro-
va júnior (equivalent a juvenil) individual, 
en la qual no va poder superar un grup 
força dur amb el suec Thimon i el francès 
Sabhi (futur campió individual cadet).
El jugador de la pedrera badalonina només 
va poder arrencar un joc a cadascun i vèn-
cer al quart jugador del grup, el rus Vasilev 
(3-0), quedant així eliminat. En dobles, fent 
parella amb Grau, els catalans van tenir una 
bona actuació derrotant a una parella russa 
i cedint amb la parella alemanya per justat 2 
a 3, amb opcions fins al final. Els alemanys 
van acabar sent subcampions.
El divendres es va disputar la prova Foto: CTT Badalona

A la cerca del quart poder; a 180 minuts de 
l’ascens; Pere Gol i Pomar volen ser de Tercera
Tram final de temporada i res decidit a Tercera Catalana

Foto:  Y.T

Tram final de temporada i res 
decidit a Tercera Catalana. A la 
vegada que la Unificació Llefià 
mostra els seus millors resultats a 
Segona, el Young Talent lluita per 
assegurar l’ascens en les darreres 
dues jornades de lliga. Per la seva 
banda, Pere Gol i Pomar batallen 
per evitar el descens i renovar el 
carnet a la tercera categoria re-
gional.
El conjunt de Jordi Souto va 
superar la UD Parc a Fort Pienc 
amb remuntada. Els barcelonins 
es van avançar al primer temps 
amb diana de Guillem Pons. Tot i 
això, l’equip badaloní va capgirar 
el marcador a la represa en dos 
minuts, gràcies als gols de Fede 
Rodríguez. Aquest triomf supo-
sa una ratxa de quatre triomfs 
seguits i els vermells intentaran 

Arrenca la IX 
edició de la 
Sistrells Cup a 
Can Cabanyes: 
torneig Benjamí 
internacional

caure contra el Turó de la Peira (1-
5), la UD Àguila va empatar contra 
la E. Brafa (1-1) i la UE Bufalà va 
ensopegar davant el Montbau (2-
5).  

Arrenca la Sistrells Cup 18’ 
D’altra banda, aquest divendres a 
les 18h arrencarà la IX edició de la 
#SistrellsCup18 a Can Cabanyes, 
amb la participació dels millors 
equips nacionals benjamins. El 
Porto, serà la cirereta del pastís a 
nivell internacional.
La recaudació del torneig  tindrà  
fin solidaris. 

tancar el curs amb una meritòria 
quarta posició, un objectiu real.
A Tercera Catalana, el Young Ta-
lent encara no té el títol de lliga 
a la butxaca. Els de Parra van su-
perar el Pere Gol de Luis Ortega 
al derbi badaloní amb dianes de 
Carlos, Kevin i Raúl. Malgrat la 
victòria, el Singuerlín va superar 
‘in extremis’ el duel contra la UD 
Cirera i l’ascens encara no es 
podrà celebrar aquest dissabte a 
Badalona Sud, ja que el Singuer-
lín juga diumenge i té l’average a 
favor. Per la seva part, el Pere Gol 
es manté fora del descens directe.
Qui malauradament ha baixat a les 
posicions vermelles és el Pomar 
de Jorge Rincón. Els badalonins 
van perdre al barri mataroní de 
Llantia (2-1) i baixen una posició. 
Resten dues jornades de lliga i 

hauran de pencar per evitar el re-
torn a Quarta Catalana. Finalment, 
el Lloreda va superar el Premià de 
Dalt a domicili.
A Quarta Catalana, el Sistrells va 

L’Ademar resol el play-out per la via ràpida; Círcol B 
i Natzaret, amb peu i mig a Segona Catalana
Finalitza el malson de Copa; el Natzaret disputarà el play-out de Primera

Foto: M. E

El Maristes Ademar de Lluís Gar-
cía ha sentenciat per la via ràpida 
el partit d’anada de la promoció de 
permanència a Copa. Els nervis 
i la tensió que podria represen-
tar un play-out no es representa 
al conjunt badaloní i va superar 
el Torreforta a La Plana amb tots 
els arguments possibles (96-67). 
Amb aquest marcador, l’Ademar 
defensarà al matx de tornada un 
avantatge de 29 punts, que repre-
senten peu i mig a Copa el pròxim 
curs.
A Primera Catalana, la Minguella 
va tancar el seu darrer desplaça-
ment amb una derrota contra el 
Salt (56-42). Un esglaó per sota, 
el Badalonès B encara té una 
darrera oportunitat per evitar el 
descens a Tercera tot i caure a 

L’ Ademar 
defensarà un 
avantatge de 
29 punts per 
seguir a Copa 
Catalunya

de guanyar aquesta jornada a Ma-
ristes B (65-58) i Cutural (72-61), 
respectivament. La Llefià va supe-
rar la Gramenet (65-74), el St Pep 
B va guanyar la Diagonal (90-65), 
l’ABB va superar la Mina (73-81) 
i la Minguella va perdre davant el 
Coll (83-66). 

El Natzaret jugarà el play-out
El Joventut Femení va concloure 
davant l’Igualada (59-74) el seu 
retorn a Copa Catalunya.. A Pri-
mera Catalana, el Natzaret va per-
dre per un ajustat 65-66 contra el 
Granollers i la Minguella va tancar 
la temporada davant la seva afició 
després de claudicar contra el Sant 
Cugat (44-54). A Segona Catalana, 
la Llefià va superar el St Quirze 
(66-48) i el Círcol es va imposar 
a Sabadell (57-75). Finalment, a 
Tercera, la Llefià B es va emportar 
el derbi davant el Joventut B (41-
44) i el St Josep va sumar els dos 
punts a St Cugat (59-69). Derrotes 
de Natzaret a Premià D. (49-36), 
del Círcol versus Minguella B (69-
33) i del Badalonès davant el Can 
Parellada (34-52).

Tremp (72-70). Si aquesta jorna-
da supera l’Esplugues, evitarà el 
descens directe i haurà de jugar 

el play-out. Finalment, a Tercera, 
Natzaret i Círcol B s’asseguren la 
fase d’ascens a Segona després 
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d’equips, tant júnior com cadet, on va tenir 
entrada l’altre badaloní, Pau Lloret. Fernàn-
dez competia amb el segon equip espanyol, 
mentre que Lloret ho feia al tercer equip. 
El primer va sumar una important victòria 
amb Turquia, aixecant un partit que tenia 
molt coll amunt. Finalment, Espanya ‘B’ va 
ser tercera i última de grup (2-3 amb Tur-
quia i 0-3 amb Argentina). El segon, Lloret 
i el seu equip, Espanya ‘C’, poc van poder 
fer contra Romania ‘A’ i contra França, però 
el badaloní va disputar un bon partit contra 
el francès Claude.
En individual cadet, Lloret tampoc va poder 
superar la fase de grups, en un grup molt 
complicat amb el croat Ivor Ban (0-3) i el 
romanès Bujor, amb qui va cedir per 2 a 3 
tot i començar vencent 2 a 0.
En dobles, fent parella amb Miró, bon re-
sultat dels catalans, vencent en primera 
ronda a la parella italiana que va arribar a 
les semifinals d’equips i cedint per 2 a 3 
amb els suecs.
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Sudokus

Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Consultes relacionades amb l’economia. A causa de 
l’estrès, menges massa ràpid i el teu aparell digestiu 
es pot ressentir una mica. T’anirà bé practicar hàbits de 
relaxació.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Dones voltes al futur. Deixes de mirar enrere per projec-
tar-te en objectius personals. La casa pot ser un tema 
d’interès i poses energia en procurar-te un mínim de 
confort.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Estàs més sensible i la parella o altres persones poden 
posar-te en alguna situació incòmoda. No dubtis en donar 
a conèixer el teu malestar si vols que les coses s’arreglin.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Et mostres més calculador del que és habitual i fins i tot 
vigiles algú de qui sospites activitats en contra la teva 
persona. No t’obsessionis, segueix amb la teva vida.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Amb l’entrada d’Urà a Taure, trànsit que durarà uns anyets, 
els nadius del teu signe viuran situacions imprevistes i així 
podran, per fi, sortir de la zona de confort.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Agafes seguretat en el terreny professional després 
d’unes setmanes de reflexió. Ara saps millor cap a on 
vas i on pots posar energia. Amb paciència has assolit 
alguns reptes.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Poses tota la teva energia en seduir. T’has posat un 
objectiu i no tens intenció de deixar-ho córrer. Comp-
te amb la gelosia, si no ho controles, pots espatllar la 
situació.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Amb Urà a Taure entres en un període d’uns anys que tot 
agafarà un ritme diferent. Potser ha arribat el moment de 
pensar en assumptes materials i canviar hàbits insans.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Felicitats, arriba el teu moment de fer anys i renovar 
energies. Estudis, viatges i mobilitzar alguns assump-
tes sentimentals, són algunes de les coses que t’il·lu-
sionen.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
A hores d’ara potser t’havies fet a la idea que ja no aug-
mentaria la família però ara les coses poden canviar i 
s’obren possibilitats que aviat sigueu un més.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Sents que algunes coses no acaben de marxar però 
potser ja has entès que has de tenir paciència. Practi-
car la prudència també t’ajudarà, sobretot pel que fa a 
l’economia.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Un assumpte domèstic de les darreres setmanes va arri-
bant a la seva fi o està en vies de solució. Et ve de gust 
canviar d’aires i tornar a un lloc molt especial per a tu.
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