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Duran renova
per dues 
temporades més

Els militants del PSC de 
Badalona voten aquest 
dissabte si tira endavant 
la moció de censura   4
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El Departament d’Ensenyament obrirà 
tres grups addicionals de P3 a Bada-
lona després que les famílies alertes-
sin que 83 infants es quedarien sen-
se plaça pública en una escola prop 
de casa. Segons han concretat fonts 
d’Ensenyament, es crearà un grup 
a l’escola La Jungfrau i un a la Pere 
de Tera, mentre que se’n reduirà un 
al Pau Picasso, segons es va valorar 
a la taula mixta de planificació amb 
l’ajuntament la setmana passada. El 
tercer grup addicional de P3 s’obrirà 
a l’escola Progrés, fet que permetrà 
que quedin places vacants al centre 
públic de la zona, segons les mateixes 
fonts. A més, el Departament analit-
zarà la petició de les famílies de crear 
un grup addicional de P3 a la zona 6. 
Aquests són els principals resultats 
de la reunió d’aquest dimecres de la 
Federació d’Associacions de Mares i 

Ensenyament obrirà 
tres noves línies de P3 a Badalona

Pares d’Alumnes (FAMPAS) de Bada-
lona i la Federació d’Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya 
(FaPaC) amb els Serveis Territorials 
de Barcelona Comarques. 

Les famílies denuncien “dèficit 
estructural” i “manca de planifica-
ció”
David Guerrero, de las FAMPAS Bada-
lona,  ha denunciat el “dèficit estruc-
tural d’oferta de places públiques” a la 
ciutat, un problema que arrosseguen 
“des de fa molts anys”. Segons aquest 
membre de la junta de la FAMPAS 
Badalona, la manca estructural “es 
concreta d’una manera molt clara en 
els sis centres educatius pendents de 
construcció”. “Hi ha alumnes que es-
tan escolaritzats en mòduls o edificis 
vells i, tot i això, les famílies trien la 
pública”, ha afirmat Guerrero.

Aquest divendres han co-
mençat les obres de millora 
de la planta baixa de l’edifici 
Municipal CACI que tenen per 
objecte adequar aquest espai 
per albergar exposicions tem-
porals i actes diversos mentre 
no es realitza el projecte global 
del futur Museu del Còmic i 
la Il·lustració. Les obres, que 
afecten únicament la planta 
baixa del conjunt edificat, in-
clouen la millora dels accessos 
i paviments, nous tancaments 
i instal·lacions bàsiques d’ai-
gua, d’electricitat, de serveis i 
d’alarmes. Les actuacions a la 
planta baixa de l’edifici munici-

Vuit persones van quedar ferides 
aquest diumenge al matí en l’incendi 
d’un habitatge en un edifici de cinc 
plantes al barri de Sant Roc, segons 
han informat els Bombers de la Ge-
neralitat. Sis dels afectats, entre els 
quals un nadó de dos mesos, van 
ser traslladats pel SEM a diversos 
hospitals per cremades lleus o in-
toxicació per fum. L’avís del foc es 
va rebre a les 07.17 hores al carrer 
de Simancas. Les flames calcinaven 
completament un dels pisos ubicats 
a la quarta planta de l’immoble i van 
causar danys a les finestres del pis 
superior, i també a la porta d’accés 
del pis del costat i el replà de l’es-
cala. 8 dotacions dels Bombers van 
treballar en les tasques d’extinció de 
l’incendi, que va obligar a desallotjar 
preventivament els veïns dels pisos 
inferiors (1r, 2n i 3r) i a confinar els 
que estaven al quart i cinquè pis.

La Taula de Convivència del Dis-
tricte 6 de Badalona (Artigues, 
el Remei i Sant Roc) ha acordat 
apostar pel diàleg i per la con-
vivència en relació a la polèmi-
ca suscitada recentment per les 
obres per a l’obertura d’un centre 
de culte al barri d’Artigues. Amb el 
lema ”Diversitat religiosa i centres 
de culte” va tenir lloc al Centre 
Cívic de Sant Roc el passat 23 de 
maig una sessió oberta i mono-
gràfica de la Taula de Convivència 
del Districte 6 a proposta de la 
regidora del districte 6 i regido-
ra de Participació, Convivència i 

S’inicien les obres de la planta baixa 
de l’edifici municipal CACI

Vuit ferits en l’incendi d’un habitatge a Sant Roc

La Taula de Convivència fa una crida al diàleg davant 
les obres per l’obertura d’un centre de culte a Artigues

Mediació, Fàtima Taleb. La sessió 
va comptar amb l’assistència de 
representants veïnals dels barris 
d’Artigues i Sant Roc, del teixit so-
cial i personal tècnic de projectes 
al territori.

La sessió monogràfica va tenir 
com a objectiu obrir un espai de 
diàleg ciutadà on poder analit-
zar les informacions i els fets, en 
relació a la situació actual de les 
obres que s’estan realitzant a un 
local particular al barri d’Artigues, 
per tal de sol·licitar posteriorment 
l’obertura d’un centre de culte.

pal CACI abasten una superfície 
de 1036 m², s’executaran en un 
termini de dos mesos i compten 
amb un pressupost de 136.300 
euros, IVA inclòs. L’empresa 
contractista és Serveis Inte-
grals 360 Plus, SL. L’actuació 
en l’edifici municipal CACI es 
suma a les obres que es van 
iniciar la setmana passada a la 
Torre Codina. En aquest sentit, 
el regidor de Badalona Habita-
ble, Oriol Lladó ha destacat la 
importància d’aquestes millo-
res “per conservar el patrimoni 
de la ciutat, reivindicar el seu 
valor i mantenir així l’essència 
de la nostra ciutat”.
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El PSC de Badalona preguntarà aquest 
dissabte a la militància si tira endavant la 
moció de censura o no contra el govern 
de Maria Dolors Sabater. La pregunta 
que els socialites badalonins trasllada-
ran als seus  militnts serà la següent: 
“Dones suport a presentar una moció de 
censura contra l’alcaldessa Dolors Sa-
bater proposant com a candidat a Àlex 
Pastor?”. La votació començarà a les 10 
del matí d’aquest dissabte i s’allargarà 
fins a les 8 del vespre. Es preveu que els 
resultats de la consulta es facin públics 
al final de l’escrutini. El partit ha enviat a 
la militància un argumentari a favor del 
‘sí’ i un altre a favor del ‘no’ per tal que 
puguin escollir abans de decidir el seu 
vot. 
Estan cridats a votar uns 500 militants. 
Pastor, fa uns dies en roda de premsa va 
declarar que “ens debem a la militància 
i farem el que diguin. Ells tindran l’últi-
ma paraula”. Pastor va explicar que han 
pres aquesta decisió amb “coherència i 
responsabilitat” per liderar el govern de 
canvi a la ciutat. 

El PSC pregunta aquest dissabte a la seva 
militància si tira endavant la moció de censura

Font: badalona.socialistes.cat
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Àlex Pastor, a l’hora d’anunciar la pre-
gunta, també ha desmentit qualsevol ne-
gociació secreta amb Guanyem Badalo-

na, y ha assegurat que la única proposta 
que han fet arribar al govern i a l’alcal-
dessa és que dimiteixi: “Els socialistes 

no podem confiar amb una persona que 
incompleix els acords i que ha perdut  la 
confiança de la majoria del ple”.
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Ja tenim a tocar l’estiu i per fi les 8 guin-
guetes de la platja de Badalona gairebé ja 
estan a punt. Per segon any consecutiu 
arriben a la platja amb retard, aquest any 
a causa del nou contracte de renovació 
de les guinguetes de la platja. Els esta-
bliments, que s’han anat insta·lant els 
darrers dies, estrenen disseny, i el blanc i 
el blau seran a partir d’ara els colors pro-
tagonistes. Gran part de les guinguetes ja 
estan instal·lades i s’espera que estiguin 
ja obertes aquest mateix cap de setma-
na. 7 dels 8 concessionaris s’estrenaran 
aquest estiu a la platja de Badalona i a 
més de l’oferta gastronòmica també pro-
gramaran activitats culturals. 
Les 8 guinguetes s’han instal·lat als 
mateixos punts que als darrers anys. La 
temporada de bany està previst s’iniciï 
el dissabte 9 de juny i s’allargarà fins al 
dimarts 11 de setembre. Entre les princi-
pals novetats a les platges de Badalona 
cal assenyalar la reparació de totes les 
fustes de les passeres i dutxes de la platja 
de la Barca Maria i nous plats de renta-
peus a la platja del Pont d’en Botifarreta.

Les noves guinguetes ja són a la 
platja i obriran aquest cap de setmana  

Font: @msubirats
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Una nova fricció 
en l’àmbit esportiu

T’agraden les noves
guinguetes que s’estan 
instal·lant a la platja?

El CF Badalona va decidir aquesta setmana aturar 
tota la seva activitat esportiva davant de la manca 
de resposta del consistori pel que fa a les sub-
vencions acordades. Una mesura presa per recla-
mar el pagament dels convenis de la temporada 
passada i l’actual, que segons el club suposarien 
uns 570.000 euros. Una situació que, segons el 
president del club, Miguel Ángel Sánchez podria 
abocar l’equip al descens de categoria: “Si no 
resolem les subvencions abans del 30 de juny, 
el club haurà de baixar a tecera divisió”, va dir 
aquesta setmana. Dimecres passat es va produir 
una primera reunió per apropar postures, però el 
debat també s’ha traslladat a les xarxes socials i a 
través de comunicats. 
L’alcaldessa, Dolors Sabater, va dir la seva en una 
piulada: “La tasca i trajectòria esportiva del CF Ba-
dalona són un actiu molt important per Badalona, 
des de l’Ajuntament hem fet costat i resolt molts 
temes pendents. La junta ja sap que la gestió del 
diner públic exigeig unes condicions ineludibles 
pel club, i que ens teniu al vostre costat”. I ahir 
mateix va assegurar estar disposada a convocar 
un ple extraordinari per desencallar la situació. 

També ho ha fet el primer tinent d’alcalde, Oriol 
Lladó, en un fil a Twitter on explica que “el patro-
cini no es va poder firmar ni la subvenció va ser 
demanada l’any passat perquè l’entitat era deutora 
de l’administració, i per tant no podia rebre aju-
des fins que certifiqués deute 0”. Lladó afegeix, 
però, que el Badalona ja “s’ha posat al corrent de 
pagament fa uns dies” i que els compromisos del 
conveni ”estan llestos per desplegar-se”. 
El club, també ahir, a través d’un comunicat, va 
explicar que ja ha tramitat la documentació, però 
reitera que si el 2017 s’hagués fet efectiu “el pa-
gament de la subvenció i el patrocini el Badalona 
“no hauria entrar en deute amb l’administració 
pública” i no “s’hauria arribat a l’actual situació”. 
Sigui com sigui, la sensació que s’acaba tras-
llandant-se a la ciutadania és que manca sintonia 
entre el govern de la ciutat i les seves entitats es-
portives més emblemàtiques. Una sensació que ja 
es va viure recentment amb la Penya i que ara es 
reprodueix amb el CF Badalona. Una nova fricció 
que, més enllà de la raó que tinguin uns i altres, 
posa de manifest que alguna cosa no acaba de 
rutllar.

Jordi Masvidal Tagüeña:  “Estan millor 
que els anys anteriors!!”

Puri Rollán Benítez-Cano: “Pero hay 
menos chiringuitos que otros años no?”

*Enquesta feta al web del Diari de Badalona. 
*Vots: 91

EDITORIAL ENQUESTA

SI 70%
NO 30%
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La festa del Corpus commemora 
25 anys de catifes a Badalona

Arriba la festivitat del Corpus Christi i com no 
podia ser d’una altra manera, els Catifaires de 
Dalt la Vila -conjuntament amb altres entitats 
badalonines-, ja han posat a ballar el tradi-
cional ou a la rectoria de l’església de Santa 
Maria, que es podrà visitar i fotografiar fins al 
diumenge 3 de juny.
La festa, que enguany se celebra la 25a edi-
ció, va iniciar aquest dijous amb el pregó que 
ha anat a càrrec de Facu Martínez, que és veï-
na del barri, creadora i impulsora de ‘Badalo-
na Recuerdos’, responsable de l’Arxiu de Dalt 
la Vila i autora de tres llibres: l’útlim, ‘La Ba-
dalona desapareguda’. La lectura del pregó va 

Des de fa dos estius, aquest serà el 
tercer, s’organitza a Badalona dues 
sessions del cicle Cinema Lliure 
a la platja durant el mes de juliol. 
Enguany, ja s’ha anunciat les da-
tes i els films que podrem veure 
al costat del mar. El divendres 13 

El cinema a la fresca 
tornarà a la platja de 
l’EstacióAmb activitats culturals i gastronòmiques organitzades per les associacions de veïns

Les festes dels barris continuen 
a Sant Antoni de Llefià, Canyadó i Bufalà

Exposició sobre els 
50 anys del barri badaloní 
de Canyadó

Després d’un intens cap de setma-
na amb activitats a alguns barris de la 
ciutat, Sant Antoni de Llefià, Canyadó i 
Bufalà agafen el relleu de les festes ma-
jors, organitzades per les associacions 
de veïns.
 
Sant Antoni de Llefià
En primer lloc, i des del carrer de Pérez 
Galdós, el barri de Sant Antoni encetarà les 
seves festes populars aquest divendres 1 de 
juny, a les 17.30h, amb jocs infantils, xo-
colatada i el 28è sopar popular, que donarà 
pas al pregó i música i ball al carrer. Acte 
seguit, una de les novetats d’enguany serà 
l’activitat ‘Art al carrer’, que el Cercle Artístic 
convida a pintar el carrer de Pérez Galdós 
el dissabte, dia 2 a partir de les 10 del matí. 
Diumenge, l’Arxiu Històric de Llefià anima a 
fer una passejada pel barri des de el Centre 
Cívic Torre Mena a les 19 hores.
 

Canyadó
El barri de Canyadó està d’aniversari, i és 
que enguany celebra 50 anys. Motiu del 
qual, aquest divendres, a les 19h, s’inaugura 
l’exposició ‘Canyadó, la Porta de Llevant’ a 
la Biblioteca de Canyadó i Casagemes. Una 
batucada a càrrec dels Bufons del Toc co-
mençaran pels carrers d’Iris-Sol-Casagemes 
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anar acompanyada d’un concert amb corals 
de diferents entitats de Badalona i Sant Adrià 
de Besòs a l’església de Santa Maria. A partir 
d’aquí, l’acte central se celebrarà el diumen-
ge 3 de juny amb la confecció de catifes que 
centenars de veïns començaran a les 7 del 
matí pels carrers del barri de Dalt la Vila. Al 
migdia, concretament a les 13h, se celebrarà 
la rifa de Corpus a la plaça de la Constitució,, 
mentre que a les 6 de la tarda es donarà pas 
a l’ofici i el seguici des de l’església de Santa 
Maria, amb la presència dels gegants Jeroni i 
Badamar, l’Àliga de Badalona, Badalona Bès-
ties de Foc i  Bufons del Foc i del Toc.

a partir de les 18h del dissabte, que donarà 
pas a un contacontes -19h-, sardinada -21h-
, al pregó -21.30h- i discoteca mòbil -22h- a 
la Pista d’Iris. De cara al diumenge, 3 de juny, 
la plaça del Sol acollirà una festa infantil a les 
18h, amb pallassos i xocolatada. A les 20h, 
botifarrada amb havaneres amb el grup Llops 
de Mar i finalment, rom cremat per a tothom.

Bufalà
Les festes de Bufalà van iniciar el passat cap 
de setmana, però aquest 1 de juny el barri 
continuarà a la plaça Antònia Boada a les 
17.30h amb tallers de màgia i xocolatada. 
Dissabte, a les 11h, la festa es traslladarà 
a l’escola d’educació especial Can Barriga 
amb la inauguració del gegant Barrigota, 
amb activitats durant tot el matí. Al vespre, 
a les 20h, se celebrarà la 3a Festa del parc 
del Torrent de la Font i el Turó de l’Enric amb 
sopar i activitats nocturnes. Com a novetat, el 
barri convoca la primera edició d’un mercat 
d’intercanvi que es portarà a terme el diu-
menge, 3 de juny d’11 a 14h, al parc Torrents 
i Lladó amb tallers, bollywood i dance party; 
on la Comissió de Festes de Bufalà convida 
als veïns a portar els objectes que no fan ser-
vir. Per últim, a les 18h, la festa es tornarà a 
traslladar a la plaça d’Antònia Boada amb una 
botifarrada i l’actuació del duo Olga i Jesús.

Aquest divendres 1 de juny a 
les 19h la Biblioteca Canyadó 
i Casagemes acollirà la inau-
guració de l’exposició “Can-
yadó, la Porta de Llevant”. 
Un projecte realitzat conjun-
tament amb el Museu de Ba-
dalona. Aquest serà el primer 
dels actes de la Festa Major de 
Canyadó, que enguany pren 
un caire més especial pel 50è 
aniversari. Entre els diversos 
actes es faràn visites guiades 
a la Masia de Can Canyadó i 
al mateix barri. Tambe esta 
prevista una Gala del 50è, 
un acte solemne amb moltes 
sorpreses especials per els 
veïns. Destaca la participació 
dels Germans García: Yolanda 
i Sergio, dos veïns del barri 
que durant la seva vida pro-
fessional al ballet professional 
i actuant a diversos teatres 
d’Europa.

de juliol, a la platja de l’Estació, 
podrem veure en pantalla gegant 
la pel·lícula “Estiu 1993” de la 
badalonina Carla Simón. El dia 
20 serà el torn del film “Una mujer 
fantástica” de Sebastián Leilo. Les 
dues projeccions seran gratuïtes.

Foto: poblesdecatalunya.cat
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Mercat Municipal de Torner, 
paradas 225-226-227 - Tel. 93 387 03 94

· Carns de 
 vedella, porc i 
 xai ecològic
· Formatges i embotits 
 ecològics
· Pernil de Terol i pernil 
 Ibèric ecològic

NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER
EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA A LA SUPERMANAGER DE 
BADAGRES DE LA MÀ DE DANI MIRET. T’APUNTES!!!

LLIGA

Jornada 34
1º  Mis niños renovados  forsapenya (Hospitalet (L’))  189,60
2º  Grau Team  Xevo (Badalona)  189,00
3º  Mark Center  Marc84 (Madrid)  177,00
...............................................................................................................

41ºDiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  148,00

Classificació final
1º  Santako  Xevo (Badalona)  6.623,60
2º  DRAMA  RAMONRIVALDO (Santa Coloma)  6.577,20
3º  Penyacrack3  manel14penya (Badalona)  6.569,50
...............................................................................................................

10ºDiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  6.452,20

Guanyador
Xevo, 
Xavi Grau

El pròxim “fitxatge” Xabi López-Arostegui
La Penya està demostrant coherència 
en els seus primers moviments de cara 
al Joventut 2018/2019. La renovació 
de Carles Duran no només és lògi-
ca sinó que parla de la línia que vol 
seguir el club verd-i-negra. Una línia 
basada en la gent de la casa i Duran 
és un dels tècnics que havent estat 15 
anys al bàsquet base sap perfectament 
del què parla i coneix el camí que han 
de seguir els joves. I precisament un 
dels joves formats al planter és Xabi 
López-Arostegui. El de Guetxo encara 

té un any més de contracte però crec 
que serà el pròxim “fitxatge” de la Pen-
ya. Per mi és un jugador d’Eurolliga sí 
o sí i vol dir que les ofertes arribaran 
ben aviat. Ell està compromès amb 
la Penya i això vol dir, no crec que 
m’equivoqui, que la seva vinculació 
amb el club s’allargarà contractual-
ment. Esperem doncs ben aviat l’am-
pliació del contracte que garanteixi 
López-Arostegui per molt temps i quan 
ja no se’l pugui gaudir més aquí rebre 
una bona compensació.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET
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Carles Duran serà verd-i-negre fins al juny 
del 2020. Acabada la lliga, el Divina Jo-
ventut ha posat fil a l’agulla per començar 
a bastir el nou projecte i el primer pas ha 
estat la renovació per dos anys del tècnic 
vilassarenc, artífex de la remuntada de 
l’equip. L’acord, un cop assolida la salva-
ció, només era qüestió de temps, ja que 
les dues parts ja havien expressat la seva 
voluntat de continuar. El tècnic es va fer 
càrrec de la plantilla al mes de febrer i 
l’equip, sota les seves ordres, ha guanyat 
vuit dels darrers deu partits. En total, el ba-
lanç des de la seva arribada ha estat 8 de 
triomfs i 7 derrotes. 
“Tenim un camí molt il·lusionant i estic 
molt content de seguir a casa meva i de 
poder seguir creixent junts, perquè crec 
que tenim un camí molt il•lusionant”, ha 
explicat el tècnic, que confía en poder bas-
tir un projecte sòlid:  “Encara és molt aviat 
per parlar de l’equip. És important mante-
nir una base de la casa, però reforçat per 

Carles Duran renova
per dues temporades, fins al 2020

jugadors amb experiència que ens ajudin 
a competir”.  
“M’agradaria poder comptar amb gran 
part de la plantilla d’aquesta última etapa; 
com més jugadors d’aquest grup humà se-
gueixin, millor, i en cas que no es pugui, 
buscar jugadors que ajudin a competir i 

  Equip  G P

 1 Real Madrid 30 4

 2  Kirolbet Baskonia 25 9

 3 Barça Lassa 24 10

 4  València Basket 22 10

 5  Herbalife G. Canària 20 14

 6  Morabanc Andorra 19 15

 7 Unicaja 19 15

   8  Iberostar Tenerife 19 15

 9  Montakit Fuenla 17 17

10     UCAM Múrcia 17 17

 11     Movistar Estudiantes 17 17

 12    Monbus Obradoiro 14 20

 13    Delteco GBC 13 21

14  San Pablo Burgos 13 21

 15    Divina Joventut                     12            22

 16    Tecnyconta S.                     10            24

17  RETABet Bilbao 8 26

 18    Betis Eplus            7           27

Classificació FinalAcabada la lliga, el club comença a bastir el nou projecte

Carles Duran i el president Juanan Morales. / David Grau - CJB. 

a fer créixer els joves. Hem de mantenir 
sempre les senyes d’identitat del Joven-
tut”, ha afegit Duran, que vol “un club amb 
il·lusió i ambició de poder créixer. Veurem 
quin serà aquest creixement, però tots hem 
d’anar més enllà de voler salvar la catego-
ria, que és al que ara per ara aspirem”.

Gielo té una opció de sortida i el somni seria retenir Laprovittola

La plantilla de la Penya, després de tombar 
l’Unicaja (85-78), va fer el comiat amb l’afi-
ció al Bar de l’Olímpic, que es va quedar pe-
tit per homenatjar els verd-i-negres. Carles 
Duran i Nico Laprovittola van ser els més 
aclamats i el somni seria que tots dos con-
tinuin treballant plegats el curs vinent. La 
renovació de Duran ja és un fet i la Penya no 
renuncia a retenir el base argentí. Cedit pel 
Zenit, Laprovittola encara té un any més de 
contracte amb els russos amb unes quanti-
tats inassumibles ara mateix per la Penya, 
però també sembla clar que el jugador no 
vol tornar a Rússia. A Badalona ha recuperat 
“la il·lusió pel bàsquet”, com ell mateix ha 
declarat, i caldrà veure com es resol la seva 
situació amb l’equip rus. 
De la plantilla actual, Neno Dimitrijevic, 
Sergi Vidal, Albert Ventura, López-Aroste-
gui, Nogués i Birgander tenen contracte per 
al curs vinent. Tot i això, cal veure què passa 
per exemple amb Vidal, que no ha comp-
tat gaire per a Carles Duran. TomaszGielo 

Vidal, Ventura, López-Arostegui, Nogués, 
Dimitrijevic i Birgander, amb contracte

també té contracte fins al 2019, però amb 
una clàusula de sortida molt assequible 
i el seu futur no està clar. La renovació de 
Demitrius Conger, que ha convençut amb el 
seu extraordinari rendiment, està damunt la 
taula, mentre que Jordan sembla clar que no 

continuarà. També acaben contracte Patrick 
Richard i Kulvietis, i el club haurà de decidir 
sobre els joves que truquen a la porta del 
primer equip, com els vinculats Pol Molins 
i Pep Busquets o els júniors Joel Parra i Ar-
turs Zagars. 

Vidal, amb l’afició. / David Grau - CJB 

El portal web Palco23.com ha publicat 
aquesta setmana les xifres d’assistència 
de públic als pavellons de la lliga ACB 
durant la fase regular 2017/18. La mitja-
na d’espectadors global ha estat de 6.304 
persones per partit i qui lidera el rànguing 
és el Baskonia (9.683), per davant del San 
Pablo Burgos (9.070). Per baix, a la cua, hi 
trobem el Delteco GBC (3.169). La Penya 
se situa en la banda baixa, per sota de la 
mitjana, amb 4.984 espectadors, en una 
temporada on ha costat omplir l’Olímpic 
tot i que en el tram final l’afició ha respòs. 

4.984 espectadors 
de mitjana a 
l’Olímpic aquesta 
temporada

Foto:  D. Grau - CJB
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El cadet de la Penya no va poder passar dels 
vuitens de final en el Campionat d’Espan-
ya disputat a terres lleidatanes. Els verd-
i-negres, campions de Catalunya, van fer 
una primera fase de grups força irregular, 
amb una victòria (65-73 contra l’Iberostar 
Canàries) i dues derrotes (76-74 contra el 
Betis i 68-75 amb la Fundación 5+11), i van 
accedir als vuitens de finals com a tercers 
de grup. A vuitens es van creuar amb el 
Gran Canària, que els va eliminar per 86-
79. Els canaris van acabar accedint fns a la 
final, on el Madrid va  proclamar-se campió 
(89-53).

El cadet cau als 
vuitens de final 
del campionat 
d’Espanya

Triomf verd-i-negre a la Lliga Catalana 
de bàsquet amb cadira de rodes
L’equip de bàsquet en cadira de rodes del 
Joventut ha conquerit la Lliga Catalana de 
Nivell 1. El CE Global Basket UAB arriba-

va a la jornada final com a líder de la clas-
sificació amb una victòria d’avantatge res-
pecte dels verd-i-negres, que per guanyar 

la lliga necessitaven imposar-se per més 
d’un punt de diferència. Un objectiu que 
els badalonins van assolir guanyant per 
59-57, en un partit que van dominar  du-
rant molts minuts però on els va tocar pa-
tir en l’últim quart. 
La Penya, després d’un primer quart 
d’equilibri (16-14), va començar a obrir 
diferències en el marcador i al descans 
ja tenia 11 punts de renda (24-35). Les 
diferències van seguir creixent en la re-
presa i a la conclusió del tercer període 
l’avantatge dels verd-i-negres s’havia 
enfilat fins als 17 punts (32-49). El matx 
semblava decidit, però el Global Basket 
UAB va despertar en el tram final i va 
començar a retallar distàncies. Va tocar 
patir per poder mantenir la renda, però els 
verd-i-negres van saber serrar les dents 
en els minuts finals per poder salvar els 
dos punts d’avantatge que necessitaven 
per proclamar-se campions. D’aquesta 
manera, el Joventut es fa amb la millor 
edició de la Lliga Catalana de bàsquet en 
cadira de rodes, que enguany ha comptat 
amb 9 equips participants entre el Nivell 1 
i el Nivell 2 de la competició.

L’equip verd-i-negre, en acció. / D. Grau - CJB 

Foto: JL Calvo 
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“Era un partit complicat 
perquè el context no 
era gens fàcil. Veníem 
de caure al play-off 
i 6 dies després ja 
arrencàvem la Copa”

L’entrenador del 
Seagull, 
Jordi Ferrón, 
ha felicitat el grup 
“per saber fer 
aquest canvi de ‘xip’”

L’Ajuntament diu que 
els compromisos 
acordats amb el 
Badalona en el conveni 
de 2017 estan “llestos 
per desplegar-se” 
i emplaça el club a 
portar la documentació 
requerida per fer 
efectiva la subvenció 
dilluns vinent

Miguel Ángel Sánchez: 
“Si el conveni s’hagués 
executat fa un any, 
hauríem eixugat el 
deute. Hem arrossegat 
el problema tot aquest 
curs i hem hagut de 
fer un gran esforç per 
pagar a l’administració 
pública”

Foto: M. Expósito

El Seagull es recupera moralment del play-off 
amb una golejada a la Copa (1-5)

El Seagull s’aixeca de l’eliminació del play-
off amb un triomf plàcid davant el Cerdan-
yola
 L’equip de Jordi Ferrón ha fet un primer pas 
a la Copa Catalunya per recuperar la nor-
malitat i els ànims després de la prematura 
eliminació al play-off d’ascens a Primera. 
El Seagull ha superat a Les Fontetes un 
combatiu Cerdanyola, amb un marcador 
«excessiu», però en una victòria necessària 
anímicament per a les ‘gavines’.
 «Era un partit complicat perquè el context 
no era gens fàcil. Veníem de caure en un 
play-off i una setmana després ja arrencà-
vem la Copa contra un Cerdanyola que ens 
ha plantat cara durant moltes fases del fàcil. 
L’equip s’ha reactivat i, de mica en mica, ens 
oblidarem de la promoció d’ascens”, relata 
el tècnic badaloní Jordi Ferrón.
 El matx ha començat amb vent a favor per 
les blaves, que ja manaven al marcador als 
15 minuts, amb un gol en pròpia porta de 
Paula González i una pena màxima trans-
formada per la capitana Alba Gordo. Tot i 
això, l’equip de Roger Martín ha ofert una 
gran imatge ofensiva, amb una intensitat de 
«menys a més». «El marcador és una mica 

excessiu perquè el Cerdanyola ha fet un 
bon partit. Els primers dos gols han arribat 
al tram inicial i no hem resolt fins al final del 
matx davant un rival que ha lluitat», elogia 
Ferrón. Carla Martínez ha sentenciat pràcti-
cament l’eliminatòria a la represa, però una 
recuperació d’Ortega ha ficat el Cerdanyo-
la al partit amb 30 minuts encara de duel. 
«Durant 15 minuts hem buscat el 2 a 3 
però la diferència física ha marcat el matx», 
apunta l’entrenador local. Ja als darrers mi-
nuts, Bea i Mar han sentenciat.
Amb el partit finalitzat, Ferrón ha felicitat el 
grup «per saber fer aquest canvi de ‘xip’». 
«Esperem que els ànims tornin a la norma-
litat. Avui hem fet un pas endavant», tras-
llada Ferrón. 

El campió de Preferent
Amb la segona ronda ja finalitzada, les ‘ga-
vines’ hauran de superar el Sant Pere Pes-
cador a la tercera fase de la Copa, campió 
de Preferent i rival del Seagull la pròxima 
temporada a Segona. El matx es disputarà  
a domicili aquest cap de setmana. L’AEM 
Lleida seria el rival de la quarta i darrera 
ronda abans de semifinals. 

Deixen enrere l’eliminació a la promoció d’ascens amb un triomf contra el Cerdanyola

Acaba l’etapa de 
Manolo González en el Badalona

Manolo González no seguirà en el CF Bada-
lona la temporada que ve. Ho va comunicar 
al president, Miguel Ángel Sánchez, fa dues 
setmanes i al vestidor escapulat fa uns dies, 
abans que el club aturés l’activitat esportiva 
pel conflicte que manté amb l’ajuntament. 
Després de quatre temporades, i de més de 
150 partits, el gallec ha decidit posar fi a la 
seva etapa en la banqueta escapulada i, per 
tant, no renovarà el seu contracte. El seu destí 
està fora de Catalunya, concretament a l’Ara-
gó: González entrenarà el CD Ebro de Sara-
gossa, un dels rivals del Badalona en el grup 
tercer de Segona B. Tot i que encara no ha 
signat el nou contracte, la decisió està presa. 
El tècnic es va acomiadar ahir a la tarda, en 
una roda de premsa, a l’Estadi Municipal de 
Badalona.

El tècnic es va acomiadar ahir del club després de quatre anys

Encara esperant 
les subvencions i el patrocini
La demora en el pagament del patrocini i 
les subvencions, corresponents a aquesta 
temporada i a la passada, que, en el con-
veni signat el març de 2017, l’Ajuntament 
es va comprometre a realitzar al CF Ba-
dalona, ha provocat que s’escenifiqui un 
nou episodi de tensió durant els últims 
dies. Dilluns, el club va aturar l’activitat 
esportiva de tots els seus equips, com a 
mesura de pressió per reclamar uns diners 
imprescindibles per a liquidar, abans del 
30 de juny, el deute que té, principalment 
amb els jugadors de la primera plantilla i 
amb els seus proveïdors, que podria, fins 
i tot, provocar el seu descens. Dimarts, hi 
va haver una reunió de més de tres hores 
entre les dues parts, després de la qual el 
Badalona va comprometre’s a presentar tota 
la documentació necessària i l’ajuntament, 
a fixar un full de ruta pel pagament de les 
subvencions i a tornar a estudiar la quanti-
tat del patrocini que, segons van argumen-
tar, ha caducat respecte al que es va fixar en 
el conveni signat ja fa més d’un any: uns 
109.000 euros.
El cas és que ahir l’Ajuntament publicava 
una nota on assegura que el patrocini no 
es va poder firmar ni la subvenció va ser 
demanada l’any passat perquè el club era 
deutor de l’administració. En aquest sen-
tit es va pronunciar dimecres el president 

escapulat, Miguel Ángel Sánchez, a Ràdio 
Ciutat. “A 30 de juny de 2017 vam haver 
de tancar els pagaments als jugadors. Si 
el conveni amb l’Ajuntament, que estava 
signat quatre mesos abans, s’hagués exe-
cutat en aquell moment, hauríem estat a 
deute zero. Però com que no va ser així, 
vam entrar en deute amb l’administració 

pública. Això ho hem arrossegat tot aquest 
curs i hem hagut de fer un gran esforç 
per fer aquest pagament a l’administració 
pública. Fins que no ho hem aconseguit, 
l’ajuntament no ha engegat el procediment 
ordinari per desencallar les subvencions”, 
va dir. Sánchez va voler subratllar també la 
prudència que ha demostrat en tot aquest 

temps. “Aquest govern municipal no podrà 
dir que no hem tingut paciència, que no 
hem estat respectuosos i educats. I això que 
hem patit moltíssim. Molta gent del club va 
tenir un nadal molt fotut. I ara tornem a tenir 
problemes. Si no paguem abans del 30 de 
juny, ens n’anem a tercera”, va advertir.
L’Ajuntament reconeix, en tot cas, que el 
club s’ha posat al corrent de pagament fa 
uns dies i assegura que els dos compromi-
sos del conveni -corresponents a l’exercici 
actual i a l’anterior, que tenen una partida 
pressupostària adjudicada- estan llestos 
per desplegar-se. “En aquest sentit, em-
placem el club per aquest mateix dilluns 
a portar la documentació requerida per fer 
efectiva la subvenció en els termes recollits 
en el conveni signat el 2017”, afegeix. Fi-
nalment, el govern municipal es compro-
met, segons aquest comunicat, “a accelerar 
els processos administratius, convocant un 
Ple extraordinari, si cal, en 15-20 dies”.

Foto: Eloy Molina

Foto: Eloy Molina
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El ballarí badaloní Miguel Angel Legaz es 
va desplaçar entre els dies 23 i 27 de maig 
a la ciutat de Pula, Croàcia, per disputar en 
el Campionat Mundial de Dansa, organit-
zat per la International Dance Federation. 
En grup, Legaz va participar conjuntament 
amb 40 ballarins més de l’escola de dan-
sa i acrobàcies Piramide de L’Hospitalet de 
Llobregat, en diferents categories. En indi-
vidual, el badaloní va competir en la dis-
ciplina adulta de jazz funk, on davant d’un 
jurat i de centenars d’espectadors, va que-
dar tercer finalista. Per arribar fins a aquest 

Miguel Angel Legaz, 
tercer en el mundial de jazz funk

campionat, va haver de passar dues fases 
anteriors: el Campionat de Catalunya, cele-
brat concretament a Badalona el passat mes 
de febrer, i tot seguit el Campionat d’Espan-
ya, a València, on Legaz es va classificar 
en el primer lloc. Després d’aquesta expe-
riència, el ballarí valora que ha estat molt 
positiva, però, “tot i que estic molt content, 
s’ha de continuar treballant per arribar al 
capdamunt”.

19 títols des de 2015
Miguel Angel  balla professionalment des 

Medalla de bronze de dobles de Pau Nolis i Iker Muguerza

Podi històric del Tennis Taula Badalona 
al Campionat de Catalunya Absolut

El Club Tennis Taula Badalona continua es-
crivint pàgines daurades per a l’esport ba-
daloní. El passat cap de setmana a la locali-
tat maresmenca de Calella, a la competició 
de més prestigi del territori català. El club 
va aconseguir ja la fita de classificar-hi, per 
primera vegada, a dos equips, el de Divisió 
d’Honor i el de Primera Estatal. I per poc no 
van ser tres, ja que el tercer equip va caure 
als quarts de final del Campionat de Cata-
lunya ‘B’, quedant-se a una ronda de clas-
sificar-s’hi. Amb la lesió d’Adrià Fernàndez, 
l’equip de Divisió d’Honor, el Sosmatic Ba-
dalona,  va competir molt tocat i nova poder 
passar el tall per disputar el títol, quedant 
relegat a la lluita novena posició, igual que 
el Titus. Finalment, el filial badaloní va 
aconseguir superar al primer equip, acon-
seguint la novena posició els del Titus (No-
lis, Muguerza i  Bocanegra Jr.) i l’onzè els 
del Sosmatic (Prados, Lloret i Ruescas). En 
individuals, sis jugadors van conformar el 
petit exèrcit blau. Àlex Bocanegra, Sergi Bo-

C. Francesc Layret, 120 baixos - tel. 93 384 08 69 Fax: 93 384 20 45 - 08911 Badalona - info@gestorialafarga.com

Gestoria Administrativa
Assessoria d’Empreses
Assessoria Jurídica

Especialistes en el sector del transport i vehicles
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El Young Talent és de Segona! Ascens històric de 
l’equip de Sant Roc a una categoria desconeguda
Cara i creu a la part baixa: el Pere Gol seguirà a Tercera, el Pomar descendeix

Campions de Lliga! EL Young 
Talent de Ricardo Parra és nou 
equip de Segona Catalana. El con-
junt groc representarà el barri de 
Sant Roc la pròxima temporada a 
la segona categoria autonòmica. 
L’ascens, però, no s’ha confirmat 
fins a la darrera jornada del cam-
pionat, amb un triomf al camp de 
Cabrils (1-3) que certificava l’an-
helat ascens de categoria, que es 
va esvair el curs anterior. 27 vic-
tòries, 4 empats i 3 derrotes és el 
balanç del flamant campió, amb 
101 gols a favor i 29 en contra.
Amb aquesta fita històrica, Bada-
lona tornarà a tenir derbi a 2cat2 
entre els de Sant Roc i una Llefià 
que ha finalitzat el curs amb un 
triomf a Sant Pol. 62 punts, 18 
victòries, 8 empats i 8 derrotes 
és el balanç dels de Jordi Sou-

6 temporades 
després, Sant 
Roc tornarà 
a tenir un 
representant a 
Segona Catalana

cera un any més, i ja en van tres. 
Així mateix, el Lloreda continuarà 
al grup 4 després de concloure 
un curs inestable amb un empat 
contra el Molinos a Mataró (3-3).
A Quarta Catalana, el Sistrells ha 
tancat la campanya amb 31 punts, 

9 victòries, 4 empats i 17 desfetes. 
L’Àguila la conclou amb 20 punts, 
5 celebracions i empats i 20 de-
rrotes. Finalment, la UE Bufalà ha 
dit adéu al curs amb 27 punts, 8 
triomfs, 3 empats i 19 ensope-
gades. La temporada 2017-2018 
ja és història al futbolcat bada-
loní i aviat arrencarà el nou curs.

to. Una qualificació excel·lent.

Pere Gol i Pomar: cara i creu
Malauradament, no sempre plou 
a gust de tothom i a la part baixa 
de Tercera Catalana vam haver 
d’acomiadar el Pomar de Jorge 

Rincón de la categoria, en una 
temporada on els verds van llui-
tar per mantenir la categoria. Per 
la seva part, el Pere Gol de Luis 
Ortega, va sumar tres punts bal-
sàmics que els hi atorgava la sal-
vació matemàtica i seguiran a Ter-

L’ Ademar tanca la permanència; el Badalonès B 
esgota el comodí al play-out de Segona
El Natzaret s’allunya de Primera; Círcol i Llefià, amb un peu a Segona

Foto: Ademar

Un, dos i fins a tres equips re-
presentaran Badalona a Copa 
Catalunya la pròxima temporada. 
El Maristes Ademar va certificar a 
La Plana la seva permanència al 
darrer, i decisiu, partit de play-out 
davant el Torreforta (96-73). La 
diferència de 23 punts, però, no 
reflecteix un matx igualat durant 
els tres primers quarts, on la di-
ferència es va reduir a únicament 
a quatre punts. El conjunt del 
Tarragonès es va emportar un pri-
mer quart molt equilibrat (16-17), 
però amb els badalonins sempre a 
remolc. A l’equador del segon pe-
ríode, l’Ademar va capgirar l’elec-
trònic i l’avantatge va començar a 
anar ‘in crescendo’. Els 23 punts 
de García i els 20 de Giménez van 
començar a veure la llum i el partit 

A Segona Cat. 
femenina, Círcol 
i UB Llefià 
encarrilen la 
salvació al 
play-out

Martínez. Els dimonis van caure al 
primer matx davant el St Quirze 
(65-70) i hauran de vèncer a do-
micili perquè l’eliminatòria torni 
a Badalona. Finalment, a Tercera, 
cara i creu. El Círcol B va superar 
el Farners a domicili (73-76) a la 
fase de campions i el Natzaret va 

enfonsar l’Argentona (61-74) a la 
promoció d’ascens. Al pol oposat, 
el Sant Josep B va perdre contra el 
Roquetes (69-62) i haurà de guan-
yar els dos pròxims partits.

Círcol i Llefià fan els deures
El St Andreu Natzaret de Ricard 
Gómez haurà de pencar durant les 
dues pròximes setmanes per con-
tinuar un curs més a Primera Ca-
talana. Les badalonines van caure 
a Pomar al primer duel del play-
out davant el Sant Ignasi (53-60). 
A Segona, el Círcol encarrila la 
salvació amb un triomf poderós 
a la pista del Mataró (43-63). Així 
mateix, la Llefià també té un peu 
a Segona la pròxima temporada 
després de superar la Roda (56-
66).

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comBÀSQUET COMARCAL

amb vent a favor. El darrer quart 
es va convertir en un ‘show time’ 
intens, amb 38 punts, 7 punts i 
una festa a la graderia de La Pla-
na. El triomf més dolç del curs i 

l’Ademar que renova les seves 
credencials amb Copa Catalunya 
un any més.
A Segona Catalana, el play-out li 
fa pujada al Badalonès B de J. Luis 

  Foto: Y.T.

canegra i Pau Lloret van quedar eliminats a 
la fase de grups, mentre que Iker Muguer-
za, Antoni Prados i Pau Nolis van caure als 
setzens de final. Però la gran alegria encara 
estava per arribar i va ser en la prova de do-
bles on Nolis i Muguerza, la parella de l’any, 
van aconseguir la segona medalla de la his-
tòria del CTT Badalona en uns Campionats 
de Catalunya Absoluts, després de l’assoli-
da per Bocanegra i Navarro l’any 2015, però 
quan Navarro encara no lluïa els colors del 
club (jugava per l’Oroso gallec).
Els jugadors del Titus Badalona van des-
fer-se de Raúl Porta i Pau Barceló (Ripo-
llet) a vuitens de final i van guanyar-se la 
medalla derrotant als jugadors del Mataró 
que acaben de disputar la fase d’ascens a 
Superdivisió, Xavier Peral i Yordi Jason 
Ramos. A semifinals, van plantar cara a 
les promeses catalanes Joan Masip i Sergi 
Grau (1-3) que acabarien segons, per da-
rrere dels indiscutibles Oriol Monzó i Marc 
Duran.

de l’any 2011, passant per diferents grups, 
escoles i campionats nacionals. Amb el 
ball també ha aconseguit sortir d’Espanya 
i competir a Londres, Xina, aconseguint 
així fins a un total de 19 títols des de 2015, 
dels quals sis assolits des del passat gener. 
Actualment, i des de fa tres anys, treballa i 
entrena a l’escola Piramide. A més, també 
balla hip hop, pilates, zumba i contempora-
ni. La seva propera prova serà el 17 de juny 
a Cornellà de Llobegat, on se celebrarà el 
Campionat d’Espanya de Danses Urbanes, i 
tornarà a gaudir del jazz funk.
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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 
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Sudokus

Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Compte amb l’excés de velocitat en tots els sentits. La 
teva ment va molt de pressa i vols obeir al seu impuls 
però per algunes qüestions serà millor observar i prendre 
nota.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Per dur endavant una qüestió laboral hauràs d’utilitzar 
la teva imaginació, que és prou important. Acostumes a 
captar les necessitats alienes i això et serà de gran ajuda.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Si fa temps que no et regales una escapada o un dia a la 
natura, valora si és hora de canviar d’aires. Darrerament 
has treballat força i potser ja toca evadir-se una mica.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Pot ser que generis enveges. No és el que tens, potser 
simplement és perquè et van les coses millor que a alguna 
persona. Si pots allunyar-te’n millor, si no, pren distància.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Aquests dies pots tenir l’oportunitat de començar a 
invertir diners en un negoci o bé comprar-te una pro-
pietat. Sospesa bé la lletra petita i escolta bé els socis, 
si n’hi ha.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
A la feina es dóna una conversa important que pot ser 
transcendent pel futur laboral. Tot fent net, et pots trobar 
un objecte del passat que ja creies perdut i t’alegrarà.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Sensibilitat a flor de pell. Valores més les petites coses, els 
petits detalls de la vida quotidiana. Gaudiràs de l’esport o 
d’un tranquil passeig a la vora de l’aigua.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El sector de la parella i els fills s’activa i això pot generar 
algunes novetats. Si estàs solter, pots trobar-te començant 
una relació. Els fills demanen coses i atenció.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Projectes. Mires de deixar lligades algunes qüestions 
perquè després no t’agafi endarrerit. Sembla que potser 
hauràs de cedir una mica d’espai a casa, pots tenir con-
vidats.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Compte amb els assumptes domèstics. Pots trobar-te ha-
vent de posar pau entre persones enfrontades. Evita posar 
més llenya al foc, aposta per la pau i tots hi guanyareu.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
La família sembla que demana la teva atenció. Poden ser 
dies de visites o retrobaments amb parents llunyans. Valo-
ra seriosament un canvi de dieta i hàbits si has posat pes.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Si et poses en la pitjor situació, això t’allunya de la veritat 
objectiva. Tot sol et muntes una tempesta al teu caparró i 
després creus que l’univers conspira contra teu.
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