
El dimoni 
de la discòrdia
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Foto: Carles Tornero

L’alcaldessa Dolors Sabater perd la confiança del ple municipal
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DIJOUS 10 DE MAIG
NIT DE SANT ANASTASI

18h, Ball per a la gent gran, 
amb l’Orquestra Selvatana, a la Plana

20h, Seguici de ciutat, 
a la plaça de la Vila

21:15h, Tanda de lluïment, 
a la Rambla

21:30h, Acte Sacramental, 
a la Rambla

22h, CREMADA DEL DIMONI, 
a la Rambla

23:15h, Ball del micaco, 

amb l’Orquestra Selvatana a la Plana

23:15h, Concert de festes, 
amb Txarango, Tremenda Jauria i Indes-
tructible, al parc del Centenari

DIVENDRES 11 DE MAIG
DIA DE SANT ANASTASI

8h, Festivitat de 
Sant Anastasi, durant tot el dia, a Dalt la 
Vila i el Centre

10:30h, Anada a l’Ofici, 
a la plaça de la Vila

12h, Ofici de Sant Anastasi,
a Sant Maria

14:30h, Dinar popular, 
a la Plana

16:30h, Actuació del grup Reggae per 
Xics, 
a la Plana

18h, Sardanes, 
amb la Cobla Marinada, a la plaça de la Vila

DISSABTE 12 DE MAIG

10:30h Montigalà Arts Festival,
durant tot el dia, al Parc de Montigalà

11:30h, Cercabèstia, 
a la plaça de la Vila

17:30h, Correfoc infantil, 
a la plaça de la Vila

19h, Actuació infantil, 
a la Rambla

21h, Concert Banda Simfònica, 
a la Plana (Una nit de pel·lícula) 

PROGRAMACIÓ FESTES DE MAIG’18

Cremada 2017 / @msubirats
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22h, Correfoc, 
pels carrers del Centre

23:30h, Concerts Cal Txiringu, 
amb Sense Sal i La Tribut FM

DIUMENGE 13 DE MAIG

10h, Fira de l’Arrop i Vila Arts, 
durant tot el dia, a Dalt la Vila

10h, XXXIX Xerinola, 
durant tot el dia, al carrer Sant Anastasi 

12h, XX Diada Castellera, 
a la plaça de la Vila

17:45h, Faldilles enlaire, 
gegants, a la plaça Font i Cussó

18h, Festival de jotes, 
a la Plana

19h, Sardanes, amb la Cobla Ciutat de 
Terrassa, 
a la plaça Assemblea de Catalunya

19h, Tanquem la festa...

Festa del dibuix / Ajuntament

Festa de las Migas 2017

a Pomar, a l’escola Sant Jordi de Pomar

DISSABTE 19 DE MAIG

10h, Festa de las Migas, 
durant tot el dia, a la Salut

11h, Cercavila petita,
a la Rambla

18:30h, Diada Trabucaire, 
a la plaça Pompeu Fabra

19h, Mostra de dansa, 
a la Plana

20h, La Nit dels Museus, 
al voltant del Museu 

DIUMENGE 20 DE MAIG

10h, Festa de las Migas, 
durant tot el dia, a la Salut

10h, Festa del dibuix, 
als parcs de Can Solei i Ca l’Arnús

18h, Maig es Dansa, 
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a la plaça Font i Cussó

DIVENDRES 25 DE MAIG

Happy Food Track Veggie Editon, 
a partir de la tarda, a la plaça Pompeu 
Fabra

DISSABTE 26 DE MAIG

10h, XXXII Trobada Puntaires
a la Rambla 

Happy Food Track Veggie Editon, 
durant tot el dia, a la plaça Pompeu Fabra

Festa indiana, 
durant la tarda, a Can Cabanyes 

20h, Festa a Baix a Mar, 
a la platja dels Pescadors

DISSABTE 26 DE MAIG

9:15h, Cursa del Dimoni, 
a la Rambla 

Happy Food Track Veggie Editon, 
durant tot el dia, a la plaça Pompeu Fabra

Trobada de puntaires / Ajuntament
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Aprofito l’oportunitat que gentilment m’ofereix Diari de Badalona 
per adreçar-me, com a alcaldessa, a tots els veïns i veïnes de Ba-
dalona amb motiu de les festes de Maig i animar-vos a participar 
de totes les activitats previstes.

Les festes de Maig arriben enguany carregades d’actes culturals, 
d’oci i entreteniment que ens permetran gaudir d’un mes especial, 
tal i com pertoca en uns festes consolidades com les de Badalo-
na. Aquest any la pregonera escollida, l’excel.lent arqueòloga Pe-
pita Padrós, ens remet a la tasca imprescindible de visibilització 
que tenim envers totes les dones i la necessitat de construir una 
societat igualitària, lliure, informada i crítica. Us animo doncs, a 

gaudir d’unes festes amb tota l’alegria i bon veïnatge, caracterís-
tiques ben badalonines.

Badalonins i badalonines, que tinguem unes bones festes de 
Maig i visca Badalona!!!

M. Dolors Sabater

Alcaldessa de Badalona

Salutacions

FESTES DE MAIG, FESTES PER GAUDIR
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Unes festes
de tots

Et sembla bé
que el dimoni de les festes 
tracti temes polítics?

Les Festes de Maig ja són aquí. El pregó de 
l’arqueòloga Pepita Padrós, divendes passat, va 
donar el tret de sortida a tot un reguitzell d’acti-
vitats que ompliran la ciutat en els propers dies, 
amb la Nit de Sant Anastasi i la Cremada del 
Dimoni com a punts culminants.

Enguany les Festes arriben envoltades per la 
polèmica desfermada arran de l’elecció del Di-
moni. Una controvèrsia que es va encetar quan 
es va triar la figura, mitjançant votació popular, 
i que ha revifat, com era de preveure, quan el 
Dimoni s’ha plantat a la Rambla. Estava clar que 
l’al·lusió al 155 i als polítics que són a la presó 
aixecaria crítiques, sobretot en el delicat context 
polític actual. Diversos grups municipals van 
acusar el govern de la ciutat de voler utilitzar 
políticament els actes festius i el PP i Ciutadans 
van anar més enllà renunciant a participar en la 
cremada i els actes institucionals.

Que el Dimoni faci referència a fets de l’actuali-
tat no és pas cap novetat. Ha passat molts més 

cops. En el moment actual, però, era evident 
que portaria molta cua. Inevitablement el cli-
ma de confrontació política ho contamina tot, 
però la festa major n’hauria de quedar al mar-
ge. Una festa que és de tots i que ningú, sigui 
del color polític que sigui, hauria d’intentar  
utilitzar políticament. 
Cal desitjar que el soroll s’apagui i que la 
picabaralla política quedi en un segon terme 
per uns dies, tot i que ara mateix això sembli 
demanar un impossible. Sobretot tenint en 
compte que, per acabar-ho d’adobar, damunt 
la taula també hi ha una possible moció de 
censura a Dolors Sabater arran de la no apro-
vació dels pressupostos.

Sigui com sigui, ara és l’hora de la gent, de 
fer festa major, omplint els carrers i places. 
D’aparcar polèmiques i maldecaps i de pas-
sar-ho bé,  gaudint de totes les propostes de 
l’ampli ventall que ofereix la programació. Us 
desitgem que passeu unes Bones Festes de 
Maig!

Tri Piedra: “El demoni sempre ha sigut revindicatiu, ens pot 
agradar més o menys. Crec recordar que l’any passat era del 
refugiats, tema polític o polititzat. Tolerància i respecte és el 
que necessitem”.
Francisco Muñoz: “Creo que va a ser el primer año que se 
pueda ver la cremada sin masificación de gente.... estoy en 
contra de la represión del estado español, del 155 y a favor del 
derecho a decidir de los pueblos! pero considero que las fiestas 
de Badalona deberían ser un marco integrador y una tregua a 
tanta tensión acumulada!!”.
Sergi Bové: “El dimoni sempre ha tractat l’actualitat i la critica 
social; si es llegeix una mica sobre l’historia de la Cremada del 
dimoni es veurà que es així. A més ha guanyat per votació, vull 
dir no ho ha escollit el govern de torn. Per tant, s’ha d’acceptar 
amb normalitat. Un altra cosa és que tant uns com els altres 
estem esgotats amb aquest tema. Penso que se n’està fent un 
gra massa”.
Martí Garriga @9MGP9: “Per passejar amb la familia tenim 
la Rambla i punt. És molt maco, pero obriu els ulls i mireu la 
pura realitat”.

EDITORIAL ENQUESTA

NO 68%
SI 32%
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Es diu ‘El dimoni que va cridar llibertat’, 
un pres engarjolat a la cel·la número 155 i 
sobre un pedestal ple de llaços grocs. Una 
figura que no ha deixat indiferent a ningú 
i que ha provocat el rebuig de PP, PSC i 
C’s a l’ajuntament de Badalona. PP i C’s, a 
més, van anunciar que no assistirien ni al 
pregó ni a la cremada per haver-se politit-
zat les Festes de Maig. L’exalcalde popu-
lar, Xavier Garcia Albiol, defineix la figura 
d’enguany com una “provocació i un insult 
per a aquells que no defensem la mateixa 
ideologia que l’alcaldessa”. Albiol asse-
gurava que és una “vergonya que el go-
vern polititzi una festa amb una figura que 
menysprea la majoria dels badalonins”. En 

El dimoni pres pel 155 
provoca el rebuig de 
PP, PSC i Ciutadans
Crítiques a l’elecció del disseny que, per primera 
vegada, s’ha fet a través d’un procés participatiu

la mateixa línia, el president del grup de 
C’s al consistori, Juan Miguel López, ha 
anunciat que no participarà a la Cremada 
del Dimoni perquè “el govern municipal 
l’ha polititzat de tal manera que perjudica 
la unió de tots els veïns en aquests actes 
festius”. Per la seva banda, el PSC, tot i 
rebutjar també l’elecció de la figura, no 
deixarà d’assistir als actes festius. El líder 
de la formació, Àlex Pastor, assegura que 
aquest dimoni “no representa la majoria, 
necessitem símbols que uneixin i que no 
divideixin”. A l’altra banda es troben els 
membres del govern que defensen que la 
figura tingui una clara referència a l’actua-
litat del moment. El regidor accidental de 

cultura, José Téllez (Guanyem Badalona 
en Comú) ha demanat al PP que “deixi de 
muntar polèmiques absurdes”. Téllez de-
fensa el procés d’elecció que, per primera 
vegada, ha estat a través d’un procés par-
ticipatiu. Des d’ERC, Oriol Lladó defineix 
la polèmica com un “debat prefabricat” i 
Àlex Mañas d’ICV-EUiA demana “viure en 
un país normal” on no hi hagi polítics o di-
rigents d’entitats a la presó. En la mateixa 
línia però des de l’oposició, el president 
del grup del PDeCAT i Units per Avançar, 
Pere Martínez, diu que és una “mostra de 
la llibertat d’expressió” i la regidora no 
adscrita, Conxa Botey, assegura que qui 
ha polititzat el dimoni “són els polítics”.  

1- ‘El dimoni que va cridar llibertat’ a la Platja dels Pescadors/ Carles Tornero
2- Detalls de ‘El dimoni que va cridar llibertat’ / Carles Tornero.
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Dimoni del 1964 / Miquel Xirgu Rico

El dimoni: una figura cultural per a nens 
o un símbol de denúncia social?

La controvèrsia que ha generat el 
disseny del dimoni d’aquest any 
ha fet que consultem l’hemerote-
ca per comprovar si realment la 
cremada del dimoni ha estat mar-
cada per l’actualitat o simplement 
es tractava d’una figura sense cap 
tipus de connotació. Val a dir que 
va ser al 1940, en un moment en 
què Badalona vivia la depressió 
social a conseqüència de la Gue-
rra Civil quan s’inicia la tradició de 
cremar una figura amb l’intent de 
revitalitzar la cultura. Partia d’un 
fet històric: a finals del s. XVIII 
uns pescadors van cremar una 
figura a la platja davant de mol-
ta gent. Podia haver estat un fet 
casual, però la Confraria de Sant 
Anastasi va fer ús d’aquest relat 
per instaurar-ne la tradició. El pri-
mer dimoni, però, era una simple 
figura demoníaca. No va ser fins 
el 1953 quan Miquel Xirgu Subirà 

Un 14% dels dissenys des de 1940 han estat crítics amb la situació política o social

crea un disseny relacionat amb 
l’actualitat política del moment: la 
mort de Iossif Stalin, el responsa-
ble de l’expansió del comunisme. 
La figura ret un homenatge a l’ene-
mic del feixisme i per tant també, 
del règim franquista. A partir del 
1955, l’encarregat de dissenyar la 
figura serà el seu fill, Miquel Xirgu 
Rico. Poc a poc, anirà introduint 
elements amb connotacions de 
denúncia. El 1963, un mico s’afe-
rra a un coet en referència als pri-
mers enviaments de l’home a l’es-
pai. El pedestal, però, està dedicat 
a la Guerra Freda amb el text “lu-
gar destinado a los espías”. L’any 
següent, la referència a la guerra 
queda plasmada amb uns militars 
sobre una safata que aguanta un 
dimoni cambrer. La guerra, doncs, 
queda dibuixada arran de les ten-
sions entre els blocs que provo-
quen conflictes arreu del món.   
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Dimoni del 1982 / Triat en concurs juvenil

Dimoni del 2016 / Mariona Brunet

Dimoni del 2009 / Rubèn Muntañá

20 anys més tard, el 1982 i 1983, el dimoni 
es dedica a una denúncia clarament local: 
la contaminació a la platja de Badalona. De 
fet, recuperar la façana marítima era una de 
les prioritats municipals d’aquella època i 
els ciutadans insistien amb aquesta al·lego-
ria. Fins a finals del segle XX, els dimonis 
inclouen fets relacionats amb l’actualitat, 
principalment els Jocs Olímpics de Barce-
lona ‘92 quan Badalona en va ser subseu. 
Però si ens centrem només en aquells que 
significaven una denúncia social o política 
saltem al segle XXI quan el 2001 un diable 
cuiner tocat de l’ala s’alça sobre unes va-
ques boges. Un any de crisi per al sector 
ramader després de la mort de dues perso-
nes i la detecció de més de 700 casos pel 
mal de les vaques boges. Sens dubte, els 
últims 10 anys és quan hem tingut més di-

monis relacionats amb l’actualitat. El 2007 
es va dedicar a l’escalfament global, el 2008 
el país pateix una greu sequera que queda 
plasmada en el dimoni, curiosament remu-
llat per les pluges del mes de maig. El 2009, 
la crítica a una situació que empeny el país 
a la desesperació: la crisi econòmica. Un fet 
que es recuperarà dos anys després amb ‘El 
dimoni ho té cru’. El 2016 la protagonista és 
una dimonieta -la segona de la història- que 
lluita per la igualtat volent desfer-se dels fils 
que la lliguen en referència a la campanya 
d’Amnistia Internacional per la detenció 
d’uns titellaires a Madrid que van fer servir 
la pancarta “Gora Alka-ETA”. Una figura de 
gran controvèrsia arran d’una piulada de la 
CUP que deia “Gora dimoni-ETA”. Fa un 
any, la denúncia anava cap a aquells que no 
deixen entrar els refugiats a Europa.  
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Els descendents de la família Giró i Xirgu creuen 
que el dimoni d’enguany recull l’esperit de la festa
El tàndem Giró-Xirgu va ser l’encarregat de més d’una trentena de dimonis

Miquel Xirgu Rico i Domènec Giró amb la maqueta del dimoni de 1970 / J. Giró El dimoni hippy que va cremar el 1969/ Ajuntament de Badalona

D’esquerra a dreta, Domènec Giró, Pere Cánovas, Joan Giró, el “mut”, Salvador Giró, Pere, ajudant de 
Salvador, i Batista l’any 1966 / J. Giró

Domènec Giró i el seu cosí, Salvador Giró, al capdamunt de l’escala el 1960 / J. Giró  

Les famílies Xirgu i Giró són les 
responsables de la majoria de di-
monis que han cremat a la platja 
de Badalona des del 1940. De fet,-
Francesc de Paula Giró i el seu fill, 
Domènec Giró, van encarregar-se 
de la construcció de la figura des 
del 1940 al 1989. Pel que fa al 
disseny, Miquel Xirgu i el seu fill, 
també Miquel Xirgu, en van ser els 
responsables des del 1949 fins al 
1997, excepte en comptades ex-
cepcions. És a dir, que el tàndem 
Giró- Xirgu van ser els que van 
donar forma a la tradició del di-
moni tal i com l’entenem avui. En 
aquest sentit, el fill de Domènec 
Giró, Joan Giró, ho té clar quan 
aquest diari li pregunta sobre la 
polèmica que ha generat el dimoni 
d’enguany: “El dimoni de Badalo-
na sempre ha estat crític amb el 
que s’ha considerat injust”. Giró 
recorda la polseguera que també 

va aixecar el dimoni hippy de l’any 
1969: “En aquella època, tothom 
es casava per l’Església, així que 
un dimoni hippy significava cre-
mar tot allò que no es considerava 
sa”. Què pensaria el seu pare del 
dimoni d’aquest any? “El trobaria 
molt coherent amb l’esperit que 
sempre ha tingut el dimoni”, ens 
contesta Giró. La mateixa resposta 
dóna l’Ester Xirgu, filla de Miquel 
Xirgu: “El dimoni reflecteix el que 
està passant aquest any, que és la 
vulneració dels drets humans. Els 
dissenys que va fer el meu pare 
sempre tenien relació amb la si-
tuació social d’aquell any, ja fos 
en negatiu o en positiu. Nosaltres 
vam votar el disseny d’aquest any 
a la votació popular perquè crec 
que és una manera de reivindicar 
que, en un moment com aquest, 
no podem mirar cap a una altra 
banda”. .
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Antonio Amador: “Són els partits polítics els que 
han polititzat aquest dimoni”

La polseguera que ha aixecat 
aquest dimoni no li ha vingut de 
nou al seu dissenyador, Antonio 
Amador. “Ja m’ensumava que 
portaria cua”, ha explicat a aquest 
diari. El que no sabem si havia 
previst Amador és que acabaria 
dissenyant el dimoni més polèmic 
i també el més famós de la his-
tòria de Badalona. “Per una ban-
da em diverteix la polèmica -diu 
Amador-, em resulta curiosa. Per 
l’altra, m’entristeix perquè ningú 
ha vingut a preguntar-me què en 
penso o què he volgut dir com au-
tor amb aquest disseny”. Quan se 
li pregunta per si és un dimoni po-
lititzat, l’Antonio Amador respon 
sense pensar-s’ho: “Molt sovint 
ha tingut un contingut polític, però 
el que em posa trist és que siguin 
els partits polítics els que ho poli-
titzin perquè aquesta és una festa 
que s’hauria de respectar. Quan 

El dissenyador del dimoni assegura que només va voler plasmar una injustícia

diuen que com ho poden explicar 
als fills, jo em pregunto com ex-
plicaven el dimoni de l’any passat 
sobre els refugiats. Explicaven als 
nens que tractava sobre com la 
gent s’ofega al mar a la recerca 
d’un món millor?” Abans de pre-
sentar-se al concurs ‘Cremal’ tu’, 
l’Antonio tenia diverses opcions 
de dimoni però va triar ‘El dimoni 
que crida llibertat’ perquè “sentia 
empatia per les persones que no 
tenen altre remei que està en presó 
per fer el que li demanava la gent. 
I diu més: “No em sembla just 
malgrat que no tinc una ideologia 
definida ni formo part de cap partit 
polític. Ni tan sols porto un llaç 
groc a la solapa però sí volia posar 
el meu gra de sorra en tot el mo-
viment que simbolitza aquest llaç 
groc”. Malgrat la polèmica, aquest 
dissenyador professional diu que 
per res es perdria la cremada. El dissenyador Antonio Amador, al costat de la seva obra construïda per Ramon de los Heros / Montse López 
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Pepita Padrós va ser l’encarregada de fer el tret de sortida

L’arqueòloga Pepita Padrós va 
ser l’encarregada d’inaugurar les 
Festes de Maig amb la lectura del 
pregó des del balcó de l’Ajunta-
ment. La plaça de la Vila era plena 
de gom a gom i tenyida del color 
del mocador d’enguany, el rosa. 

Pregó d’inici de Festes marcat pel 
feminisme i la llibertat d’expressió

A un quart de vuit del vespre la 
pregonera va sortir al balcó acom-
panyada de l’alcaldessa Dolors 
Sabater i els regidors. Tots menys 
els del Partit Popular i Ciutadans, 
que ja van anunciar que no parti-
ciparien dels actes institucionals 

de les Festes de Maig per la seva 
“politització”. Pepita Padrós va 
aprofitar el seu discurs per fer un 
repàs de l’època romana de Bae-
tulo –Badalona- fent referència al 
llegat de la llengua o el paper de 
les dones a la societat: “Roma va 

Foto: Ajuntament

Foto: Marta Grífols

ser una societat patriarcal i això 
va provocar que les dones mai 
tinguessin l’oportunitat d’eman-
cipar-se. I el problema, tot i que 
diferent, continua. És inacceptable 
que una persona, pel fet de ser 
dona, cobri un sou més baix que 
un home. No hi ha homes i dones, 
hi ha persones.” Entre els aplaudi-
ments dels assistents va recordar 
el seu lligam al Museu de Bada-
lona on va estar al capdavant del 

Departament d’Arqueologia del 
durant les últimes dècades. Per 
acabar, Pepita Padrós va fer un 
clam per la llibertat dels presos 
polítics: “no vull ni puc acabar 
aquest pregó sense tenir un record 
especial per a les setze persones 
detingudes o exiliades a causa de 
les seves idees polítiques. No es 
poden empresonar les idees ni la 
voluntat d’un poble que té tot el 
dret a decidir quin futur vol.”
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Èxit de participació i vendes 
en la 6a Shopping en els carrers del centre
L’associació de comerciants Badacentre fa una valoració molt positiva 

Foto: Badacentre

La Badalona Shops Open Night es segueix con-
solidant com una de les activitats més multitu-
dinàries de les Festes de Maig. Tot i canviar el 
nom de Shopping Night a Shops Open Night per 
motius de coincidència amb la festa de Barcelona, 
milers de badalonins han tornat a sortir al carrer 
per gaudir de les botigues obertes, promocions, 
descomptes, música i degustacions gastronò-
miques.  Tot i no augmentar en excés els seus 
beneficis, els comerciants asseguren que es tracta 
d’una bona oportunitat per donar-se a conèixer a 
clients poc habituals ja que en nits com aquesta 
es desplacen fins a la ciutat persones dels muni-
cipis de l’entorn. 
El tret de sortida el va fer la ja tradicional Flash-
mob a la Plaça la Vila, un ball multitudinari amb 
la participació de diverses escoles de dansa de 
la ciutat. Més tard, sortejos i entrega de premis. 
Els assistents van trobar més de 180 establi-
ments oberts fins les dues del matí. El president 
de Badacentre fa una valoració molt positiva i ja 
pensa en noves iniciatives per a la propera edició 
i sumar més establiments per aquesta festa del 
comerç badaloní.

LA PLUJA FA AJORNAR DIFERENTS ACTES

Ja ho diu la dita popular: al maig 
cada dia un raig. Per culpa de la 
pluja s’han suspès diversos actes i 
activitats de les Festes de maig. La 
cercavila petita prevista pel dissab-
te 5 de maig ha estat posposada 
pel 19 de maig i, el Montigalà Arts 
Festival pel 12 de maig. Pel que fa a 

Foto: Ajuntament

la Trobada de Puntaires es celebrarà el 
proper 26. La Fira d’artesania, la Festa 
del Badiu i el dia del Micaco han quedat 
suspesos. El tinent d’alcaldia i regidor 
Oriol Lladó ha volgut agraïr, mitjançant 
Twitter, “l’esforç de les persones i les 
entitats que ho tenien tot llest per oferir 
una gran diada”.
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Foto: Badacentre

Foto: Badacentre

Foto: Bar Torras

Foto: Marta Grífols

dels Pescadors on hi havia un DJ oferint mú-
sica. Tot el recorregut va ser presidit per dues 
orquestres de música popular, algun gegant i 
el capgrós del Mono.
Com que encara no s’han instal·lat les guin-
guetes, es van oferir begudes i refrescos 
a establiments ja senyalats  i barres de bar 
situades a punts estratègics com la Plaça de 
la Vila o la Rambla.

Com cada primer divendres de Festes de 
Maig, la Nit del Mono s’ha consolidat com el 
cercavila nocturn amb més presència d’ado-
lescents i joves. Enguany la nit començava a 
la fàbrica de l’Anís del Mono, on la marca ba-
dalonina, va oferir beguda als presents. Des 
d’allà es va seguir la ruta fins la Plaça de la 
Plana, Francesc Layret, Plaça de la Vila, Ca-
rrer de Mar, la Rambla i, finalment, a la Platja 

La Nit del Mono obre 
els actes organitzats per la 
Comissió de Festes
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Després d’un any de parèntesi ja s’hi pot participar

Foto: eljocdebadalona.cat

Torna el Joc de Badalona

L’any passat no va poder ser 
per qüestions logístiques, 
però aquest any torna el Joc 
de Badalona. La novena edi-
ció del joc online, sobre 
preguntes de la ciutat, ha 
començat dimarts 7 de maig 
i s’allargarà fins al 26 de 
maig, darrer dia de preguntes.  
Ara fa 10 anys va començar a 
Badalona un joc en línia per 
saber-ne més sobre la ciutat.  
Com en edicions anteriors, 
cada dia s’enviaran tres pre-
guntes i per tal de desempatar 

hi haurà una pregunta final. Un 
exemple de pregunta és: qui 
és l’autor de la nova parella de 
gegants, coneguts com “els 
gegants de la democràcia”?  
Diverses cases comercials 
de la ciutat aportaran premis.  
Les inscripcions del Joc de 
Badalona 2018 van començar 
el passat dimart 1 de maig. 
Per més informació i/o con-
sultar les bases del concurs 
i els premis podeu consul-
tar-ho a: www.jocdebadalona.
cat

Diferents entitats s’han unit per rebatre les agressions i actituds abusives

L’Ajuntament de Badalona, la Co-
missió de Festes i el col·lectiu Bloc 
Violeta han treballat conjuntament 
per declarar les festes lliures d’ac-
tituds sexistes i discriminatòries. 
En aquest sentit es considera que 
la forta presència de sexisme en 
el nostre dia a dia agafa força en 
ambients de festa i el masclisme, 
les agressions i les actituds abu-
sives es converteixen en quelcom 
habitual i naturalitzat. És així com 
la festa, un espai de desconnexió 
i alegria, es transforma en malson, 
preocupació o privació de llibertat i 
del lliure gaudi de totes les perso-
nes. Des de les entitats asseguren 
que “totes les actituds sexistes, 

Diversió sense sexisme. Les Festes de Maig 
diuen, per tercer any, que NO és NO

causades o no per qualsevol tipus 
de substància, no són ni seran mai 
justificables. El consentiment és 
una premissa irrenunciable.”
Per això, s’emplaça a totes les per-
sones que participin de les festes 
que si pateixen qualsevol tipus 
d’agressió, no dubtin a dirigir-se 
a les persones encarregades de 
l’organització perquè gestionin la 
situació. Les voluntàries aniran 
identificades amb una armilla i un 
llaç de color lila i també es comp-
tarà amb cartells en les zones de 
concerts. Les voluntàries faran acte 
de presència en diferents activitats 
per observar possibles actituds se-
xistes.Exemple de cartell present a l’escenari de Les Filomenes a la Plaça de la Vila. / Marta Grífols



Marta Grífols - redaccio@diaridebadalona.com 31Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.comPUBLICITAT30 Núm. 612 Del 09/05 al 17/05/2018 FESTES DE MAIG’18

Foto: Marta Grífols

Ca l’Arnús / Marta Grífols

Barcelona es van aplegar a les cadires o 
a la gespa per escoltar els dos cantau-
tors. La poesia, la dansa i el teatre també 
són  les disciplines més aplaudides pels 
espectadors. Una barra de bar per poder 
sopar i una gran taula on es podia escriu-
re , sense embuts, qualsevol pensament, 
eròtic o no, amb un gran premi: un pack 
de joguines sexuals.
Tot això és el que transcorre dins el Parc 
de Ca l’Arnús, en un entorn immillorable 
i un públic entregat a la causa.

La Comissió de Festes de Badalona ha 
organitzat la 11ª edició del Racó Íntim, 
un espai on es celebra durant tota una 
tarda un munt d’activitats dirigides a tots 
els ciutadans.
Tallers sobre feminisme, consells per re-
forçar el sol pèlvic o la sexualitat en la 
parela. Les actuacions musicals de Meri-
txell Gené i Pau Vallvé van ser una de les 
grans apostes de la nit. Tot i la previsió 
de pluja, unes dues-centes persones, 
moltes d’elles de l’Àrea Metropolitana de 

L’intimisme torna per una 
tarda al Parc de Ca l’Arnús 

La tarda del pregó no va quedar exempta 
de polèmica. Després del discurs de Pe-
pita Padrós i del ball de l’àliga acompan-
yada de la música de la Banda Simfònica 
de Badalona, estava programat el concert 
de Les Filomenes. Un grup format per 
tres noies que canten, toquen l’acordió i 
fan claqué dalt l’escenari. En un moment 
del concert van entonar al cançó “Això no 
és Espanya” davant els aplaudiments dels 
espectadors. Tot i així, el regidor Xavier 
Garcia Albiol no va dubtar en fer un tuit 

on anunciava que “el próximo martes voy 
a solicitar una reunión a PSC y Cs para 
presentar una moción de censura a la al-
caldesa de Badalona de la CUP. Badalona 
necesita este último año de mandato un 
alcalde y un gobierno que devuelva la 
normalidad institucional a la ciudad y 
la preocupación por los problemas rea-
les de los vecinos.” Altres usuaris de la 
xarxa social van aprofitar per denunciar  
“l’adoctrinament dels nens presents a la 
plaça”.

Les Filomenes van interpretar “Això no és Espanya”

El concert del dia del Pregó també 
arrossega polèmica a les xarxes
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El procés es demora per segon any consecutiu

La data d’instal·lació de les guin-
guetes de la platja de Badalona serà 
posterior a la nit de Sant Anastasi.  
Aquesta notícia ha provocat les críti-
ques del Partit Popular que conside-
ren “que és un cop molt dur per a la 
projecció de la ciutat en època turísti-
ca perquè Badalona no pot permetre’s 
començar la temporada alta sense dis-
posar de tots els serveis en el litoral”.  
La regidora Rosa Bertran assegura que 
¨és una vergonya que una vegada més 
els grans perjudicats de la inoperància 
d’aquest Govern siguin els ciutadans per-
què l’alcaldessa dedica el seu temps al 
procés independentista i no a governar i 
gestionar la ciutat¨. 

Segona temporada amb retard
Les guinguetes del 2017 tampoc es van 
instal·lar quan tocava. El govern apunta 
que haver alentit el procés serà beneficiós, 
ja que volen garanti r uns xiringuitos amb 
programacions gastronòmiques i culturals

Les guinguetes de la platja estaran 
instal·lades després de la Cremada

Disseny renovat de les guinguetes
Recordem que aquest estiu Badalona 
comptarà amb unes guinguetes totalment 

Foto: Ajuntament

renovades, no només pel seu aspecte i 
disseny, sinó també per la seva oferta.  
Per primera vegada, els plecs de con-

dicions per poder optar a l’explotació 
d’una d’aquestes instal·lacions han inclòs 
l’obligatorietat d’oferir activitats i pro-
gramació d’oci al llarg de la temporada.  
Així mateix, les noves guinguetes, un to-
tal de 8 que s’estendran per tota la platja 
de Badalona, també tindran millores en 
els lavabos i en els serveis que ofereixen.  
La combinació escollida dels colors blanc i 
blau per a les noves guinguetes, no només 
remet a les característiques dels antics en-
velats que s’instal·laven a la platja de Ba-
dalona durant la Festa Major d’agost, sinó 
que també són identificatius amb la franja 
de l’escut de la ciutat en forma d’ones, en-
llaçant la vinculació de la ciutat amb el mar.

Aposta per una platja ‘baby friendly’
Aquest any s’incorporaran a tots els lavabos 
de les noves guinguetes canviadors per a na-
dons. Els canviadors, convertiran la platja de 
Badalona en una de les primeres zones baby 
friendly de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
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Els concessionaris de la Ciutat del Motor celebren
les Festes de Maig amb ofertes exclusives
Entre el 14 i el 19 de maig, es posa en marxa la campanya OfertAuto

Foto: Ciutat del motor

Foto: Ciutat del motor

Els tretze concessionaris que conformen 
la Ciutat del Motor volen celebrar les Fes-
tes de Maig amb la campanya OfertAuto.  
Aquesta promoció ofereix grans descomp-
tes en tots els cotxes, tant si són nous com 
si són d’ocasió, de Km 0 o industrials. Per 
gaudir d’aquests descomptes, només cal 
adreçar-se als concessionaris del polígon 
de les Guixeres i preguntar pels vehicles 
en promoció.
 
Sorteig de 3.000 euros
Entre totes les persones que visitin els 

concessionaris i s’hi registrin, se sortejarà 
un val de 3.000  de descompte per la com-
pra d’un cotxe nou o d’ocasió en qualsevol 
dels establiments de la Ciutat del Motor. 
Una mateixa persona pot inscriure’s en 
diferents concessionaris, acumulant així 
més opcions per al sorteig. 
 
Fotografia’t amb un cotxe i guanya 
200 euros
Per donar a conèixer la campanya Ofer-
tAuto i atraure els badalonins a la Ciutat 
del Motor, els dies 12 a la tarda i 13 al 

matí, diferents persones rondaran amb un 
cotxe gegant de cartró per la Rambla i el 
passeig Marítim perquè la gent s’hi faci 
fotografies. Les persones que publiquin la 
imatge al web de la Ciutat del Motor, o al 
seus comptes de Twitter o Instagram amb 
l’etiqueta #ciutatdelmotor, optaran a guan-
yar un premi en metàl·lic de 200 euros que 

se sortejarà entre les 10 fotografies més 
votades.
Amb aquesta campanya, la Ciutat del Mo-
tor vol donar visibilitat als tretze conces-
sionaris que hi ha a les Guixeres, l’únic 
polígon de la ciutat especialitzat en el món 
de l’automòbil, que concentra espais de 
venda i serveis de postvenda. 
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Com cada any, un dels moments més sorollosos són les salves

Els Miquelets de Badalona cele-
bren, enguany, el seu 15è aniver-
sari. És per això que tenen prepa-
rada una diada diferent. Tot i que 
participen durant l’any a diferents 
festivitats de la ciutat, les Festes 
de Maig és un dels moments més 
esperats. En parlem amb l’Isidre 
Aliè, el cap de colla de Miquelets.

-D’on sorgeixen els Miquelets 
de Badalona? 
- No teníem cap referent històric 
de trabucaires a Badalona, però sí 
en canvi dels “Miquelets”. Doncs 
al Pla del Campament, prop de 
Sant Jeroni de la Murtra, durant 
la Guerra del Francès, hi havia un 
destacament força nombrós.

-Fa 15 anys que existiu a Ba-
dalona. Com va sorgir i quina 
acollida va tenir?
-Miquelets de Badalona es va fun-

Les Festes de Maig i les entitats 
que hi participen: Els Miquelets

dar l’any 2003 fruit de la voluntat 
d’una colla d’amics compromesos 
en el món de l’associacionisme i 
la cultura badalonina: crear una 

colla de trabucaires a la nostre 
ciutat. Al principi no va ser fàcil, la 
gent ens relacionava amb el món 
militar. 

Foto: Miquelets de Badalona

- Aquest any esteu de cele-
bració. Què teniu preparat?
-Amb motiu del nostre aniversari, 
hem preparat un format de diada 
força diferent, tot i que s’inicia de 
la manera tradicional, amb un cer-
cavila, l’acte central serà un ball 
parlat, on de manera teatralitzada 
farem un breu  repàs històric dels 
Miquelets i els seus predecessors, 
començant pels Almogàvers i aca-
bant amb la Guerra del Francès. 

-D’on surten els vestits, els 
trabucs i la gent que forma 
els Miquelets?
- El nostre vestuari reprodueix 
el de l’època de la “Guerra gran” 
(1793-1795). Els colors han estat 
adaptats incorporant el blau del 
nostre mar i l’acarbassat del “mi-
caco”.

-Com prepareu les Festes de 

Maig?
-Preparar unes festes o qualsevol 
acte comporta una  feina conside-
rable , ho fem  perquè en gaudim i 
ens agrada. Cal preparar l’acte, fer 
assajos i començar a  aprovisio-
nar-nos de la pólvora necessària. 

-El dia del pregó vau fer una 
salva davant el Sant Anastasi. 
Quina simbologia té?
- Tot l’acte del pregó esta  protoco-
laritzat i la simbologia es present 
en tot l’acte. Miquelets amb el 
nostre ball parlat, ens oferim com 
Guardia d’Honor a la Corporació 
Municipal i convidem a  tothom, 
a anar a posar el mocador al Sant, 
com acte festiu.
Un cop els Castellers han posat el 
mocador, la salva  de Miquelets, 
rendeix honors, no nomes al Sant 
sinó a tota la ciutadania i a les en-
titats que fan possible la festa. 
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- Què els diríeu a aquells que es 
queixen del soroll de les salves?
-És comprensible que no a tothom li 
agrada el soroll, i és un tema recurrent 
a totes les colles de grans ciutats, on la 
contaminació acústica és molt alta.  No-
saltres procurem  avisar amb temps abans 
de disparar, no obstant en un cercavila és 
impossible  controlar-ho tot.. l’únic que  
podem di, és que les festes són  també 
això , foc, soroll i musica, i que s’ha de 
gaudir de elles, i si cal, fer servir protecció 
auditiva. 

- Els Miquelets esteu estretament lli-
gats a la festa. Feu altres activitats 
durant l’any?
- Doncs si, dins Badalona, també participen  
a la Festa Major d’agost, La  Festa Medieval 
i la Rebuda de la Flama del Canigó. Fora 
de Badalona, participem de manera regular 

en la commemoració anual de la Batalla del 
Bruc, a Montgat, a l’acte previ a la diada 
de l’onze de setembre. A la Batalla de Sta. 
Coloma dins la Guerra del Francès, i al Ma-
ta-degolla de Sant Quinti de Mediona,que 
recrea fets històrics de la Guerra de Suc-
cessió.

- Alguna anècdota dels Miquelets i les 
Festes de Maig?
-Quan ja tenia més confiança amb la pólvo-
ra i el trabuc, dins l’actuació de la Passada 

del Sant, en la seva arribada al Carrer de 
Sant Anastasi, on fem una salva, no recor-
dava que el tret anterior va fallar i vaig tor-
nar a carregar una dosi de pólvora. Al no 
ser conscient que portava doble càrrega, el 
retrocés de l’arma, va fer que el trabuc sortís  
disparat cap enrere, fins arribar al mig  de la 
Via Augusta. Això em va servir per tenir clar 
que per molt temps que portis en aquest 
“ofici” no es pot jugar amb pólvora i s’ha de 
gaudir de la festa sense oblidar mai el que 
portem a les mans.  

Foto: Miquelets de Badalona

Foto: Miquelets de Badalona
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Ara s’obre un període de 30 dies per presentar un candidat alternatiu

El ple extraordinari celebrat dilluns ha retirat 
la confiança a l’alcaldessa Dolors Sabater 
amb els 14 vots en contra del PP, el PSC i 
Ciutadans i 11 vots a favor del seu grup, 
Guanyem Badalona en Comú, i d’ERC, 
ICV-EUiA, PDeCAT, a més de la regidora 
no adscrita Conxita Botey. Ara s’obre ara un 
termini de 30 dies perquè l’oposició presenti 
un govern alternatiu. El PP i el PSC ja han 

L’alcaldessa perd la qüestió de confiança 
presentada per aprovar els pressupostos 

començat a fer propostes en aquest sentit. 
Si no ho aconsegueixen, els pressupostos 
quedaran aprovats automàticament d’aquí a 
un mes.
El regidor i ex alcalde del PP, Xavier García 
Albiol, ha assegurat que “com a formació 
guanyadora de les eleccions municipals del 
2015” iniciaran immediatament una ronda de 
contactes amb la resta de partits, amb l’ob-

Un centenar de badalonins van esperar el govern municipal sota el crit de “No esteu sols” / Guanyem Badalona en Comú

jectiu de “posar punt final al govern d’ERC i 
la CUP a Badalona”. Per la seva banda. Àlex 
Pastor, president del grup municipal del 
PSC, ha dit que “si rebem el suport majo-
ritari d’aquest Ple, els Socialistes liderarem 
un govern “interí” fins a juny de 2019 per a 
tirar endavant Badalona. Un govern de perfil 
executiu, que treballi només pensant en Ba-
dalona, capaç de mobilitzar tots els recursos 

de l’Ajuntament i tornar a engegar el motor 
de la gestió, per obtenir resultats immediats. 
Badalona no pot perdre un any més, al con-
trari, hem de guanyar un any”. Pastor també 
ha recordat no és moment de personalismes, 
Dolors Sabater i Xavier Garcia Albiol han de 
comprendre que el seu temps ja ha passat, 
que no està Badalona avui per a més extrems 
i confrontació, al 2019 els ciutadans tornaran 
a avaluar a tots els partits, però avui han d’en-
tendre que el seu moment ja ha passat. 
En cas de no aconseguir un acord de consens 
entre els partits de l’oposició que permeti for-
mar un nou govern, la coalició que lidera Sa-
bater (Guanyem Badalona en Comú, ICV-EU-
iA i ERC) continuaria governant en minoria 
i els pressupostos per al 2018 s’aprovarien 
automàticament. Durant el Ple, l’alcaldessa 
ha tornat a defensar els pressupostos: “no 
aprovar aquests pressupostos seria una pèr-
dua per a tots els veïns i veïnes, per a la millo-
ra de tota la ciutat, i és per aquest motiu que 
hem tornat a presentar-los una altra vegada, 
vinculats a una qüestió de confiança.”

Núm. 612 Del 09/05 al 17/05/2018
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L’Hospital Germans Trias i Pujol pioner en la 
implantació d’un quiròfan d’última generació
Es tracta d’un espai que permet operar de forma simultània diversos tipus de dolències

Foto: Hospital Germans Trias i Pujol

Foto: ACN

de l’any passat, només es va processar la 
mare que va admetre que volia enviar els 
seus fills a la guerra de Síria perquè s’afe-
gissin a les files de l’Estat Islàmic. La dona 
va mostrar penediment i va arribar a un 
acord amb Fiscalia. L’operació del 2015 
va impedir que els menors viatgessin cap 
a Síria aprofitant les vacances de Setmana 
Santa. Els joves havien estudiat en un cen-
tre de Badalona.

Expulsats d’Espanya els dos bessons, ara 
majors d’edat, que van ser detinguts fa 
tres anys amb els seus pares a l’Avinguda 
Amèrica, del barri de Llefià, en una operació 
contra el terrorisme jihadista. Un informe 
alertava sobre el seu procés de radicalitza-
ció i se’ls ha expulsat en virtut d’una ordre 
judicial. Els joves havien estat nou mesos 
en un centre de menors i tenien un segui-
ment psicològic. En el judici del setembre 

Detinguts dos bessons en 
una operació antijihadista
Els nois havien estat 9 mesos a un centre

L’Hospital Universitari Germans Trias i Pu-
jol disposa des d’aquest mes de maig d’un 
nou quiròfan d’última generació en el seu 
bloc quirúrgic. 

Quiròfan polivalent
Es tracta d’un quiròfan híbrid, denominat 
així perquè permet operar en un sol espai 
i de forma pràcticament simultània, tant 
patologies que necessiten cirurgia oberta 
com d’altres que es poden fer de forma no 
invasiva mitjançant sistemes de cirurgia en-
dovascular. Aquest nou quiròfan, per tant, 
estalviarà molts trasllats intrahospitalaris 
de pacients, amb el conseqüent benefici 
immediat en matèria de seguretat que això 
implica. 

Espai pioner
A més, el quiròfan híbrid disposa d’un pro-
gramari únic a l’Estat per fer les operacions 
endovasculars, cosa que permet reduir molt 
tant la irradiació que reben els pacients i els 
professionals com l’exposició als productes 
de contrast necessaris per fer les operacions.  
El quiròfan híbrid s’ha construït a la primera 
planta del bloc quirúrgic, aprofitant un pati 
de llums de l’edifici. Les obres van iniciar-se 
a la tardor del 2017 i la primera operació 
s’ha fet el dimecres 2 de maig. Tot i així, des 
de fa mesos l’equip mèdic i d’infermeria de 
l’hospital s’ha estat formant en les noves ins-
tal·lacions per adaptar-se als requeriments 
que estipula el Consell de Seguretat Nuclear 
Estatal i la normativa europea. 
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Creu Roja Barcelonès Nord ofereix un taller 
sobre ciberbullying a 140 alumnes
Un de cada quatre casos d’assetjament escolar es produeix via whatsapp

Foto: Tot Badalona

Les aplicacions i xarxes socials s’han con-
vertit en les plataformes on difondre amb 
rapidesa els continguts, les burles i insults 
que donen lloc al ciberbullying, especial-
ment Whatsapp amb més del 80 % dels 
casos. D’aquesta forma, el ciberassetja-
ment representa ja un de cada quatre casos 
d’assetjament escolar. Davant d’aquesta 
situació, des de Creu Roja Joventut s’ha 
desplegat la campanya #NoRTciberbullying, 
per promoure la resolució de conflictes mit-
jançant la no violència i els valors de convi-

vència, tolerància i respecte també a les xar-
xes socials. Mitjançant tallers a l’institut i a 
través de missatges a les xarxes socials de 
Creu Roja, es vol sensibilitzar als joves so-
bre aquesta problemàtica, i sobre la impor-
tància d’actuar correctament davant d’una 
possible situació d’assetjament d’aquest 
tipus. En el cas de Creu Roja Barcelonès 
Nord, s’han realitzat tallers de sensibilitza-
ció a a uns 140 alumnes de 1er d’ESO, amb 
l’objectiu de prevenir i conscienciar aquests 
tipus de conductes,

ACTUALITAT
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El proper diumenge 27 de maig, a les 7 de 
la tarda, el Teatre Principal acollirà la gran 
festa de celebració del 10è aniversari de 
“Flamenquejant”, el programa flamenc de 
Ràdio Ciutat de Badalona.
La festa , amb format de festival, comptarà 
amb l’actuació confirmada de grans artistes, 
amics del programa, que volen unir-se a la 
celebració. Sobre l’escenari es podrà gau-
dir de la genialitat amb la guitarra de Diego 
Cortés; les veus de Rafa Bueno, Manuel 
Fernández i Isabel de Mérida; un excepcio-
nal grup de guitarres amb Paco Garfia i el 
Septeto La Flamenca i també amb la qua-
litat artística i l’alegria del Coro Flamenco 
Vivo. Altres músics i artistes s’afegiran a la 
festa per obsequiar amb el seu art a tots els 
assistents. 

Una iniciativa per promocionar l’art i 
la cultura flamenca
A finals de 2007 prenía forma una iniciati-
va cultural a la nostra ciutat en línia amb el 
tarannà i la sensibilitat de Badalona envers 
el món de la cultura flamenca i les seves 
expressions artístiques : el ball, la cançó i 
la guitarra principalment.
Sobre el disseny original d’en José María 
Parra hi van treballar molt activament, a 
més del seu autor, en Joan Montornés a les 
hores Director de Badalona Comunicació, 
Fran Famades i Manuel Plasencia que van 
arrodonir i materialitzar la iniciativa.
Mesos després, el 30 d’abril de 2008, en 
el marc de la Feria de Abril de Catalunya, 
es presentava “Flamenquejant”, el nom es-
collit per denominar el projecte de difusió i 
promoció de la cultura flamenca mitjançant 
la radio i la televisió.

Les primeres passes
“Flamenquejant” inicià la seva trajectòria de 
la mà d’en José Maria Parra com a director 

Un gran festival  flamenc per
celebrar el 10è aniversari de “Flamenquejant”

i presentador, de la periodista Sílvia Lara i 
el suport tècnic de Badalona Comunicació 
i TEMAS, amb la producció i emisió d’una 
llarga sèrie d’espais de televisió realitzats 
amb els recursos tècnics de Televisió de 
Badalona. Els programes es van oferir a la 
resta d’emissores de la Xarxa de Televisions 
Locals i un total de 23 emissores d’arreu de 
Catalunya i Balears els van incloure en la 
seva programació setmanal.
Després de dues temporades “Flamenque-
jant” passa a ser un programa de ràdio set-
manal de dues hores de duració que s’emet 
tots els dissabtes a les 10 del matí.  
Una breu però intensa història de deu anys 
fomentant la cultura flamenca que ara es 
celebraran amb una festa flamenca, és clar. 
La festa és oberta a tothom i per assistir-hi 
cal reservar les invitacions adreçant-se al 
telèfon 625 100 927.

Font: FlamenquejantFont: Flamenquejant

Font: Flamenquejant

Font: Flamenquejant

El Teatre Principal acollirà la celebració del programa de Ràdio Ciutat Badalona

Qui no pugui assistir al festival el podrà 
veure en diferit gràcies a la gravació que 
farà Televisió de Badalona i que programarà 
els dies posteriors.  
El festival, que serà un dels més impor-

tants del calendari flamenc de l’any, compta 
amb el suport de Badalona Comunicació  i 
la col·laboració especial de dues entitats:  
Aura Assegurances i el Centre Comercial 
Baricentro.
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La fundació ofereix diversos productes a preus populars

El conegut Mercat Solidari per la Diferent 
Capacitat està d’aniversari, i és que enguany 
celebra la 15a edició. Des del passat dissab-
te 28 d’abril va obrir un any més les seves 
portes al local situat enmig de la plaça de 
Pompeu Fabra. Un mercat, organitzat per la 
Fundació Sique, que ofereix milers de pro-
ductes de tot tipus: productes per la llar, roba 
de vestir i complements, drogueria, neteja, 
decoració, joguines i altres articles, tots ells 
nous i procedents de donacions de primeres 
marques, que han aportat desinteressada-
ment un gran nombre d’empreses i establi-
ments. Any rere any, l’oferta de productes és 
més gran i l’entitat ja ha fet un balanç positiu 
durant els primers dies d’obertura. D’altra 
banda, per cinquè any consecutiu, el gran 
i cèntric local de 300 metres quadrats de la 
plaça de Pompeu Fabra, cedit per l’Ajunta-
ment, recollirà fons pels diferents projectes 
que té en marxa la Fundació Sique, que te-
nen com objectiu millorar la qualitat de vida 
i el benestar de les persones amb diferent 
capacitat intel·lectual.

La plaça Pompeu Fabra acull 
el 15è Mercat Solidari de Sique

Foto: Fundació Sique

Les entitats d’Arxiu Històric dels barris de 
Llefià, Dalt la Vila, Canyadó i Sant Crist de 
Can Cabanyes, que tots quatre  formen el 
col·lectiu ArxiusBDN, inaugura l’exposició 
‘Memòries de Ponent a Llevant¡, que pretén 
unir els quatre barris amb els seus punts en 
comú: les masies, les festes i la seva gent, 
entre altres. La mostra s’inaugurarà aquest 
dimecres 9 de maig, a les 7 de la tarda, al 
Centre Cívic Dalt la Vila, que es podrà visi-
tar fins al 8 de juny.
Un dels objectius d’aquesta mostra itinerant 
és recórrer tots els districtes de la ciutat, 
per això, del 6 al 27 de juliol s’ubicarà al 
Centre Cívic Can Cabanyes; del 7 al 28 de 
setembre a La Salut; del 5 al 26 d’octubre 
a la Morera; del 9 al 30 de novembre a 
Can Canyadó; del 10 al 21 de desembre a 
Can Pepus, i finalment a Torre Mena, que 
encara està pendent de concretar la data. 
D’aquesta manera s’uniran els quatre ba-
rris que formen el projecte ArxiusBDN, que 
conflueixen amb una diagonal que travessa 
la ciutat de Ponent a Llevant.

S’inaugura 
una exposició 
s’obre l’arxiu de 
Badalona
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Façana de la seu social d’Aigües de Barcelona, situada a Collblanc.

Els sindicats d’Aigües de Barcelona alerten dels “greus perjudicis” que 
causaria la sortida de Barcelona de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

El Comitè Intercentres d’Aigües de Barcelona, 

format per tots els sindicats amb representació 

a l’empresa, UGT, ATAB, CCOO i CGT, es va 

posicionar en contra de que Barcelona surti de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)  als 

efectes del servei de l’aigua tal i com l’ha plantejat 

l’Ajuntament de Barcelona en la multiconsulta, 

projecte que finalment ha estat descartat per la 

majoria de partits del consistori.  En un escrit signat 

conjuntament el passat 6 d’abril, els sindicats de 

la companyia van considerar que si l’Ajuntament 

sortís de l’AMB hi hauria “greus perjudicis” ja 

que aquesta fracció suposaria,  asseguren, “un 

notable increment dels costos que provocaria un 

augment de la tarifa, a més de la precarització de 

les condicions de desenvolupament del Servei, 

en perjudici de l’interès públic”.

El Comitè Intercentres, format pels quatre 

sindicats, han reclamat que la gestió del 

servei “s’ha de seguir gestionant de manera 

integral i metropolitana, mantenint així una 

plantilla única, perquè la prestació del servei 

mancomunat a l’AMB permet compartir recursos 

i aporta eficiències evidents”. Per això, han 

avisat dels “perjudicis” en cas que Barcelona 

es desconnectés de l’AMB i ha assegurat que 

la sortida de Barcelona del servei metropolità 

“comportaria la pèrdua d’economies d’escala, 

capacitat operativa i de recursos”. 

En aquest sentit, asseguren que “assignar 

treballadors a cada municipi comportaria tenir 

plantilles insuficients i sense prou recursos, fet 

que posaria un greu risc el servei de l’aigua a 

cada municipi”. Per tot això, els sindicats han 

insistit que “no es pot permetre que el servei 

metropolità es fraccioni en petits serveis d’àmbit 

municipal, que posarien en risc de manera molt 

clara la prestació del servei”.

Del 09/05 al 17/05/2018Núm. 612
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LA PRÈVIA 32a Jornada ACB. Pavelló Olímpic de Badalona, diumenge 13 de maig a les 12.30h

Fer l’últim pas

D. CONGER

NICO  LAPROVITTOLA

ALBERT VENTURA

SIMON BIRGANDER TOMASZ GIELO

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

MONTAKIT FUENLABRADA 
Entrenador: Néstor García

C. EYENGA

GREGORY VARGAS

MARKO POPOVIC

ROLANDS SMITS GABRIEL OLASENI
Conger, esmaixant contra el València.  / D. Grau - CJB

Primer “match-ball” per a la Penya per 
poder segellar la permanència a l’ACB. Un 
triomf contra el Montakit Fuenlabrada serà 
sinònim de salvació matemàtica i els ba-
dalonins no volen esperar més. Jugant a 
casa, en ratxa i en plenes Festes de Maig, 
l’ocasió és única per allunyar definitivament 
els fantasmes que han sobrevolat l’Olímpic 

durant tot el curs. Toca fer l’últim pas i els 
madrilenys semblen, d’entrada, un convidat 
favorable, sobretot veient la seva trajectòria 
les últimes jornades. A diferència del Divina 
Joventut, en plena ebullició amb sis vic-
tòries en els set darrers partits, el Montakit 
Fuenlabrada és l’altra cara de la moneda. 
El conjunt que entrena l’argentí Néstor Gar-

cía va signar una espectacular primera vol-
ta, classificant-se per a la copa, però s’ha 
desinflat en aquest tram final. Ara mateix 
acumula 8 derrotes consecutives i no guan-
ya des del 18 de març, quan es va imposar a 
la pista de l’Unicaja (82-86). Una devallada 
que té a veure també amb els problemes de 
lesions de jugadors importants com Seku-

lic. Malgrat tot, la Penya no es pot refiar 
d’un equip que a la primera volta ja li va do-
nar un disgust (83-78), en un partit on els 
verd-i-negres van desaprofitar una renda de 
19 punts. Els de Carles Duran, però, confien 
a mantenir la bona línia dels darrers partits 
per viure una nova festa grossa a l’Olímpic i 
celebrar que Badalona és ACB.
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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

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

Bones 
Festes

de Maig!

Del 09/05 al 17/05/2018Núm. 612

La 31a jornada va ser rodona per al Di-
vina Joventut, que ja havia fet els deu-
res amb antelació guanyant a la pista 
del Múrcia. Tots els seus rivals directes 
van perdre i els verd-i-negres freguen la 
salvació quan resten tres jornades per a 
la finalització de l’ACB. Amb una victòria 
més els de Carles Duran segellaran ma-

temàticament la permanència en un final 
de curs on la sort ha canviat de bàndol. 
Perquè, a més de l’espectacular reacció 
protagonitzada pels verd-i-negres, la 
resta d’elements s’han aliat per acabar 
de donar un cop de mà als badalonins. 
Al pavelló Fontes de Sar, per exemple, el 
Bilbao va arribar a guanyar de 18 punts 

Els gallecs, celebrant el triomf. / Xaime Cortizo (obradoirocabcom)

i a 5 segons del final tenia el triomf a la 
butxaca. Un fet que hauria estat una molt 
mala notícia per a la Penya. Aleshores, 
però, va aparèixer Albert Sàbat per eri-
gir-se en heroi verd-i-negre, malgrat que 
ja no vesteix la samarreta de la Penya. El 
seu triple va enfonsar els bascos i cal-
drà emmarcar-lo al costat del triple de 
Kulvietis a Burgos o els que va anotar 
Ventura contra el València. Cistelles que 
canvien el signe d’una temporada.

La jornada del cap de setmana va aclarir 
el panorama. El Betis va encaixar un nou 
correctiu i és virtualment equip de LEB, 
mentre que el Bilbao i el Tecnyconta estan 
amb l’aigua al coll, sobretot els bascos. 
Si Bilbao i Betis tornen a perdre en la 
pròxima jornada la Penya se salvarà fins 
i tot perdent amb el Fuenlabrada. L’Obra-
doiro, el Delteco GBC i el Burgos, per 
contra, ja respiren tranquils. Estan ma-
temàticament salvats. 

  Equip  G P

 1 Real Madrid 28 3
 2  Kirolbet Baskonia 22 9
 3 Barça Lassa 22 9
 4  València Basket 21 10
 5  Herbalife G. Canària 18 13
 6  Unicaja 18 13
 7 Morabanc Andorra 17 14
   8  Iberostar Tenerifre 16 15
 9  UCAM Múrcia 16 15
10     Montakit Fuenla 15 16
 11     Movistar Estudiantes 15 16
 12    Monbus Obradoiro 13 18
 13    Delteco GBC 12 19
14  San Pablo Burgos 12 19
 15    Divina Joventut                     10            21
 16    Tecnyconta S.                    9            22
17  RETAbet Bilbao 8 23
 18    Betis Eplus           7           24

Classificació

Propera jornada

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

Resultats darrera jornada

Barça Lassa  - Morabanc Andorra                 94-70
M.  Obradoiro - RETAbet Bilbao.                          70-69
Real Madrid  -  Delteco GBC      87-75
Montakit Fuenla - València Basket 61-76
UCAM Múrcia - Divina Joventut  75-92   
Betis Eplus - Kirolbet BK 62-106
San Pablo Burgos - Tecnyconta S.                   96-88
Herbalife G. Canària   -  Unicaja  76-65
Movistar Est.  - Iberostar Tenerife  97-92

Sàbat es torna a vestir de verd-i-negre per tombar el 
Bilbao amb un triple que acosta la Penya a la salvació
El Saragossa i el Betis també perden; el Delteco GBC, el Burgos i l’Obradoiro, salvats
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CO, 
TOS, 
MEL, 
PS ’OME .... 

 

I   É  MÉ,    PEÓ !!  

MEL + ra, Cn  DI P = 0.98€/u 

 T P    15€/u 

www.trofeusbadalona.cat trofeus@trofeusbadalona.com 

Ens trobaràs a C/SOLEDAT, 12. A 50m. Del Carrer del Mar 

 
Bones 
Festes!

Del 09/05 al 17/05/2018Núm. 612

NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER

1- Doncic, Laprovittola, 
Llull
2- Matt Thomas, 
Landesberg, Ponitka, 
Neal
3-Tavares, Shengeila, 
Tomic, Dubjlevic

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA A LA SUPERMANAGER DE 
BADAGRES DE LA MÀ DE DANI MIRET. T’APUNTES!!!

El guanyador de la tem-
porada rebrà una Pilota 
firmada pels jugadors de 
la Penya!

LLIGA

Jornada 31

1º  Santako  Xevo (Badalona)  233,80

2º  Pieritz1  pieritz (Masnou (El))  233,80

3º  DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  231,80

Lliga (general)

1º  Santako  Xevo (Badalona)  6.129,60

2º  Penyacrack3  manel14penya (Badalona)  6.065,70

3º  Penyacrack1  manel14penya (Badalona)  6.051,60
...............................................................................................................

9º  DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  5.935,60

Equip  del Diari
Anem prenent les mides a Carles Duran

Per si hi ha algú la memòria li falla li re-
cordaré que fa un mes i una setmana el 
Divina Joventut era cuer de l’ACB, havia 
encadenat 13 derrotes seguides, tenia el 
Bilbao a quatre victòries i només que-
daven nou jornades pel final. La Penya 
literalment estava morta. O això pensava 
jo. I molts més. Doncs els verd-i-negres 
poden aconseguir la permanència i que 
li sobrin les dues últimes jornades. In-
creïble. Des d’aquest any sí que crec en 
els miracles perquè al Palau Olímpic 

n’hi ha hagut un. La sensació és que si 
la Penya no ha baixat aquest any difícil-
ment ho farà mai perquè amb tot el què 
ha viscut... Dit això crec que Laprovittola 
en té molta part de culpa, que Conger (a 
qui vaig criticar quan el van fitxar) també 
però sobretot estic molt content per un 
Carles Duran que a banda de ser format 
a la Penya ha aconseguit fer creure que 
el miracle era possible. Com així ha estat. 
Jo aniria prenent-li les mides perquè es 
mereix un monument.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

La iniciativa “Jo avalo la Penya”, engegada 
per un grup de socis encapçalat per Carles 
Sagués, ha superat amb escreix els seus ob-
jectius. La intenció inicial, d’intentar arribar 
fins als 400 avalistes, s’ha aconseguit àm-
pliament i aquests dies s’està acabant de fer 
tot el recompte definitiu d’adhesions. Tot i 

“Jo avalo la Penya”, 
tot un èxit amb més de 400 avalistes

això, la iniciativa encara és oberta i tothom 
que ho vulgui és a temps d’afegir-s’hi a tra-
vés del formulari que es pot trobar a la pàgi-
na web de la Penya. La intenció dels promo-
tors és lliurar de forma oficial totes aquestes 
adhesions al president del Joventut, Juanan 
Morales, en un acte que es faria en els pro-

pers dies. La proposta d’ajudar el club amb 
un aval mancomunat, per desbloquejar la 
subvenció pendent de la Fundació Badalona 
Capital Europea del Bàsquet, no només ha 
mobilitzat tota la família verd-i-negra, sinó 
que també ha comptat amb el suport de mol-
tes personalitats del bàsquet català i estatal, 

que han volgut estar al costat del Joventut.
Mentrestant, la directiva segueix treballant 
per acabar de tancar de forma definitiva 
l’aval que ve negociant amb la Secretaria 
General de l’Esport, la Federació Catalana de 
Bàsquet i la societat Avalis, i que està força 
encarrilat.
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Bones Festes de Maig!

En 7 partits la Penya ha sumat més triomfs (6) que en les 24 jornades anteriors (4)

L’1 d’abril la Penya trencava per fi la 
mala ratxa de 13 desfetes consecutives, 
imposant-se a l’Herbalife Gran Canària a 
l’Olímpic en la pròrroga (92-91). Alesho-
res la situació era crítica, amb l’equip a 
dues victòries de la salvació, però aquell 
triomf va suposar un punt d’inflexió. Els 
de Carles Duran es van treure un pes del 
damunt i van agafar embranzida, protago-
nitzant un abril màgic que els ha deixat a 
les portes de la salvació. Sis victòries en 
set partits, quan en les 24 jornades an-
teriors els verd-i-negres només n’havien 
pogut sumar quatre.
Només el Madrid (87-70), que està en 
una altra dimensió per pressupost i plan-
tilla, ha pogut aturar l’huracà verd-i-ne-
gre d’aquests últims 30 dies. A més del 
Gran Canària, el Tecnyconta Saragossa 
(86-92), el RETAbet Bilbao (84-56), el 
San Pablo Burgos (79-80), l’UCAM Múr-
cia (75-92) i els vigents campions de 
lliga, el València (77-75), han tastat com 

Un mes d’abril
màgic per sortir del pou

les gasta aquesta nova Penya. Un equip 
capaç de dur a terme missions gairebé 
impossibles com la de capgirar un “bas-
ket-average” de -25 davant del Bilbao, un 
fet clau per poder encarrilar la salvació. 

Laso, millor tècnic del mes. I Du-
ran?
L’ACB ha triat Pablo Laso com a entre-
nador del mes per les sis victòries en sis 
partits que ha sumat el Madrid i que li 
han permès assegurar el liderat de la fase 
regular. El nord-americà del Tecnyconta 
Saragossa Gary Neal pel seu cantó, s’ha 
endut l’MVP del mes pels seus 23,8 de 
valoració per partit. Els números, però, 
no sempre ho diuen tot. I per mèrits 
propis Carles Duran o Nico Laprovitto-
la, MVP de les jornades 28 i 31, també 
haurien merescut aquest guardó com a 
líders d’una remuntada increïble que de 
ben segur ja forma part de la història de 
la Penya. Albert Ventura, decisiu contra el València. / D. Grau - CJB

Laprovittola, essencial. / D. Grau - CJB

Carles Duran, Laprovittola i Conger, 
actors principals de la metamorfosi verd-i-negra

De la nit al dia. Es fa difícil explicar 
com un equip pot experimentar una 
metamorfosi com la que ha viscut 
la Penya en el darrer mes, però 
un cop més queda demostrada la 

La millora defensiva, clau per a un equip que s’ha alliberat després d’un any d’angúnies

transcendència de les dinàmiques 
dins del món de l’esport. Quan van 
maldades, tot surt del revés. Però 
quan es gira la truita, tot ve de cara. 
I el primer triomf contra el Gran 

Canària, després de 13 derrotes 
seguides, va ser la tecla que ho va 
començar a canviar tot. Un allibera-
ment que va permetre l’equip allun-
yar pors i inseguretats i començar a 

créixer de nou. 
Darrera de tot plegat, tanmateix, 
també hi ha la feina dels tècnics i 
dels jugadors, començant per un 
Carles Duran que ha sabut con-
nectar amb l’equip i que ha fet de 
la Penya un equip molt més sòlid i 
constant. Aquelles sotragades, amb 
parcials en contra imperdonables, 
han desaparegut i l’equip ha fet un 
pas endavant inqüestionable en 
l’apartat defensiu, fonamental per 
poder guanyar partits.
A la pista, el nom indiscutible és 
el Nico Laprovittola. L’arribada del 
base argentí ha resultat providen-
cial, pels seus números (16,3 punts, 
6,5 assistències i 16,1 de valoració) 
però sobretot per la seva capacitat 
de lideratge, també al vestidor. Fa 
millors als seus companys i a més 
és un mestre a l’hora de gestionar el 
ritme de joc. 

Al seu costat, l’explosió de Demi-
trius Conger també ha estat fona-
mental. Un fitxatge que va generar 
dubtes en les seves primeres apa-
ricions, però que s’ha destapat i en 
els tres darrers partits duu una valo-
ració mitjana de 19. La seva energia 
i la seva intensitat s’han encomanat 
a tot l’equip i la Penya ha guanyat 
un arma letal en el joc de transició. 
El cor verd-i-negre dels jugadors 
del planter, encapçalats per Ventura, 
i el pas endavant de Kulvietis i Gie-
lo, que per fi han reaccionat després 
d’un any discret, i de Birgander, que 
amb Jordan lluny del seu millor 
estat físic està bregant com mai 
sota els cèrcols, són altres factors 
que expliquen la resurrecció de la 
Penya. Un equip que ara mateix, al-
liberat del mal tràngol que ha hagut 
de passar, torna a gaudir damunt la 
pista. 
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NOU HORARI

Aquest anunci 
té premi... informa’t 
al nostre Facebook 
@farmaciaolimpic

Segueix-nos!!!

Bones Festes de Maig 

Va vèncer el Barça en la final (81-67); el Sant Josep, quart

El bàsquet base de la Penya no para de 
col·leccionar èxits aquesta temporada. L’úl-
tim ha estat el que ha assolit el cadet, que 
el cap de setmana passat es va proclamar 
campió de Catalunya en la Final a 4 que 
es va disputar al Pavelló Municipal de la 
Selva del Camp (Baix Camp). L’equip que 
entrena David Jimeno es va endur el títol en 
imposar-se en la final al Barça per 81-67. El 
Joventut no guanyava el Campionat de Ca-
talunya Cadet Preferent des del 2012 i amb 
el seu triomf ha trencat una ratxa de cinc 
títols seguits del Barça. 
Els verd-i-negres van dominar la final des 
del principi, aconseguint un parcial de sor-
tida d’11-1. Al descans el resultat seguia 
sent favorable a la Penya (44-35), que va 
sentenciar definitivament el matx en un 
tercer quart  demolidor (22-9). Adrià Do-
menech va ser el millor jugador de la final, 
amb 22 punts, 10 rebots i 28 de valoració. 
Per part blaugrana, el millor va ser Pau Ten-
dero (22 punts i 7 rebots). 

El cadet de la Penya regna
de nou al campionat de Catalunya

En semifinals la Penya va eliminar un altre 
equip badaloní, el Sant Josep, derrotant-lo 
per deu punts (74-64). Els de Marcel Roca 

Els campions, celebrant el títol. / FCBQ

El Joventut de Badalona ha convocat 
noves proves obertes per poder acce-
dir als seus equips masculins i feme-
nins. Es faran el proper 13 de maig a 
les pistes annexes del pavelló Olímpic i 
qui  vulgui participar-hi ha d’enviar un 
correu electrònic amb totes les dades a 
proves@joventutbadalona.com  (mas-
culí) i femeni@joventutbadalona.com 
(femení). 
Els horaris de les proves seran els se-
güents: de 16h a 17h per als jugadors 
nascuts els anys  2002 i 2003; de 17h 
a 18h per als nascuts els anys 2004 i 
2005 i de 18h a 19h per als jugadors 
dels anys 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 i 2011. En categoria femenina, els 
horaris seran aquests: de 16h a 17h per 
a les jugadores nascudes els anys 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 i 2011; de 17h 
a 18h per a les nascudes els anys 2004 i 
2005 i de 18h a 19h per a les jugadores 
nascudes els anys  2002 i 2003.

El 13 de maig, 
proves obertes 
per als equips 
verd-i-negres

van acabar en la quarta posició de la Final 
a 4, ja que també van caure en el partit pel 
tercer lloc davant del CB Manresa (54-65).
. 
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El júnior s’estrena al campionat d’Espanya
després de reeditar el títol català 
Aquest mes de maig els de Dani Miret també afrontaran la Final a 8 de l’Eurolliga

Els verd-i-negres, celebrant el títol català a Tremp. / FCBQ - fotovideocapdevila.com

El júnior del Joventut viu el moment més 
important de la temporada, amb les tres ci-
tes clau del curs. Un calendari exigent que 
va arrencar amb la Final a 4 del Campionat 
de Catalunya a Tremp, el cap de setmana 
del 28 i 29 d’abril, i que els verd-i-negres 
van superar amb nota, adjudicant-se el títol 
català per segon any consecutiu. La Penya, 
en semifinals, es va desfer del Platges de 
Mataró-Jam (100-51) i en la gran final va 
tombar el Barça que entrena Marc Calderón 
per 95-85. 
El matx es va decidir en la pròrroga després 
que els blaugrana, que havien anat sempre 
a remolc, van signar un parcial de 9-24 en 
l’últim quart que va dur el matx al temps 
extra. Allà els de Dani Miret van poder re-
cuperar el control del partit per assegurar 
el triomf. Dídac Cuevas (19 punts i 20 de 
valoració), Arturs Zagars (16 punts) i Joel 
Parra (14 punts i 11 rebots) van ser alguns 
dels jugadors més destacats del conjunt 
verd-i-negre.
Sense gaire temps per a celebracions, el 

júnior de la Penya ja ha encetat la seva par-
ticipació en els Campionats d’Espanya, que 

es clouran aquest diumenge i que enguany 
es fan a Badajoz i a la localitat portuguesa 
d’Elvas. En la fase de grup els badalonins 
s’han enfrontat al Seguros Meridiano LBA 
00 (campió valencià), amb victòria per 59-
77, i al CB Solares (primer a Cantàbria), a 
qui també van derrotar per 55-118. A l’hora 

de tancar aquesta edició els verd-i-negres 
tenien pendent de jugar contra el tercer 
equip del grup, el Madrid, vigent campió. 
Quan acabi l’estatal, el següent repte per als 
de Dani Miret serà la Final a 8 de l’Eurolli-
ga, que tindrà lloc a Belgrad del 17 al 20 
de maig. 
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LA PRÈVIA 38a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 13 de maig. 18 hores.

Final de lliga buscant la copa

VALÈNCIA BCF BADALONA
POSICIÓ 10è

17 Partits a fora G 3  E 9  P 6
Gols a fora Marcats 23 Rebuts 28

Entrenador Miguel Grau.

POSICIÓ 8è
17 Partits a casa G 9  E 7  P 1

Gols a casa Marcats 23  Rebuts 11
Entrenador Manolo González.

El Badalona acomiadarà la tempora-
da aquest diumenge a la tarda, contra el 
València B, a l’Estadi. El partit es disputarà 
en horari unificat amb la resta d’enfronta-
ments del grup tercer de segona B, a les 
18 hores, i el conjunt escapulat buscarà 
la classificació per a la copa. Després de 
caure a Son Moix, diumenge passat, el dia 
en què el Mallorca aconseguía els punts 
per ser campió, el Badalona va perdre to-
tes les possibilitats de jugar el play-off. 

Sis partits seguits sense conèixer la vic-
tòria han estat una llosa massa gran per a 
fer bons els deu en què l’equip de Manolo 
González es va mantenir invicte -set d’ells 
guanyats consecutivament- entre els me-
sos de març i abril.
En tot cas, no pot ser un final trist el 
d’aquest curs. El Badalona està molt lluny 
dels pressupostos i el potencial esportiu 
d’equips com el mateix Mallorca, l’Elx, 
l’Hèrcules o el Vila-real B, i prou ha fet 

Foto: Eloy Molina.

13

MALLORCA B   -   BADALONA

  Equip PTS GF GC

 1. Mallorca 70 51 27
 2. Elx 62 54 30
 3. Vila-real B 62 45 29
 4. Cornellà 57 45 39
 5. Ebro 56 34 32
 6. Ontinyent 55 30 37
 7. Lleida 54 37 33
 8. Badalona 52 36 36
 9. Hércules 50 37 29
 10. València B 50 60 51
 11. Peralada 49 35 33
 12. Sabadell 48 31 29
13. Alcoià 48 32 29
 14. Olot 42 32 36
 15. Llagostera 41 29 39
 16. At. Balears 41 30 37
 17. Formentera 41 25 38
 18. At. Saguntí 40 35 45
 19. Peña Deportiva 36 26 40
 20. Dep. Aragón 20 33 68

Classificació

Mallorca: Reina, Sastre, Bonilla, Raillo, Xisco, 
Pedraza, Aridai (Gamez, 79’), Salva Sevilla, Abdón 
(Faurlin, 71’), Álex López, Lago Junior (Ndi, 87’)  

Badalona: Marqueta, Álvaro Vega, Héctor 
Camps, Robusté, Moyano, Maestre, Albarrán, 
Toni Lao (Serramitja, 68’), Robert Simón (Adri 
Rivas, 56’), Rubén Sánchez (Segura, 77’), Néstor 
Querol.

Gol: 1-0 Abdon Prats (3’), 2-0 Aridai (40’), 3-0 
Salva Sevilla (74’), 3-1 Héctor (83’).

Àrbitre: Raúl Chavet García. T.G: 
Xisco Campos i Robert Simón. 

salvant la categoria de manera matemàtica 
amb moltes jornades d’antelació. Diumen-
ge rebrà el filial del València, que es troba 
en la meitat de la taula, amb dos punts 
menys, i que no es juga absolutament res. 
L’equip que entrena Miguel Grau -que va 
substituir Lubo Penev en la jornada 15- 

va guanyar diumenge passat el Sabadell 
a casa, però abans portava una ratxa d’un 
empat i tres derrotes en quatre partits. Si 
no hi ha imprevistos d’última hora, Ma-
nolo González podrà comptar amb tota la 
plantilla, excepte el lesionat Joel Cañave-
ras.

Manolo González: “Els resultats que hem aconseguit 
estan per sobre de la realitat econòmica del club”
Després de 150 partits entrenant el Badalona, Manolo González està a punt de tancar la seva quarta temporada a la banqueta 
escapulada i encara no sap si continuarà o no. Com l’any passat, l’equip ha estat a punt de jugar el play-off, superant amb 
escreix l’objectiu de no baixar. El tècnic, que acaba contracte el pròxim 30 de juny, demana un projecte amb garanties per seguir.

Foto: Eloy Molina

- En perdre a Mallorca es van 
quedar sense opcions de ju-
gar el play-off. Fins a quin 
punt es va sentir decebut, 
tenint en compte que l’ob-
jectiu de la temporada era no 
baixar?
- Vaig quedar més decebut l’any 
passat, perquè vam perdre les 
nostres opcions a l’últim partit. 
Sempre és fotut poder entrar al 
play off i no fer-ho, però tal com 
estàvem al mes de gener, em sem-
bla que hem de dir que hem fet 
una remuntada impressionant. Per 
altra banda, em sembla que és just 
que no hàgim entrat al play-off, 
perquè després de 37 jornades no 
ho hem merescut.

- S’hauria estimat més enca-
denar els set triomfs conse-
cutius en els últims partits? 
La sensació hauria estat ales-
hores d’èxit total?
- Si, és així. Però les ratxes, bones 
i dolentes, venen quan venen. I 
gràcies que hagin vingut en aquell 
moment, perquè al gener pintava 
que jugaríem per evitar descens i 
no pas per jugar el play off.

- El balanç que fa de la tem-
porada, doncs, és bo?
- Sí, l’any ha estat bo. No crec que 
se’ns pugui demanar un resul-
tat millor, hem tingut opcions de 
play-off fins al final. L’any passat 
vam estar a dalt durant tota la 
temporada i enguany ningú s’es-
perava que hi fóssim però hem 
aparegut al final. Tal com ha anat 

la cosa, crec que encara és més 
meritori. Sortir des d’allà baix és 
molt complicat.

- Encara li queden coses per 
fer a la banqueta del Badalo-
na?
- Sí, crec que sí. Però han de can-
viar coses. El que hem fet els úl-
tims quatre anys, els resultats que 
hem aconseguit, estàn per sobre 
de la realitat del club. Sobretot 
de la realitat econòmica del club. 
Per altra banda, si Miguel Ángel 
Sánchez no continua, jo tampoc 
no seguiré. I si el club no té un 
projecte esportiu que ens permeti 

competir en unes condicions mí-
nimes, tampoc hi seré. Si seguim 
com fins ara, ens trobarem que 
lluitarem per no baixar.

- La incertesa institucional no 
ajuda que hi hagi un projecte 
de garanties...
- Quan parli amb el president, de-
cidiré. A mi em sembla que el club 
ha d’anar cap a la Societat Anò-
nima Esportiva. Jo demano uns 
mínims per poder competir. No 
tinc ganes de seguir rebent pals, 
ni vull sortir malament d’un club 
que m’estimo molt. Si podem fer 
un projecte que estigui bé, enda-

vant. Si he de rebre pals, que sigui 
en les millors condicions. Ens de-
manen que optem al play-off, però 
no som ni el Barça i el Madrid de 
Segona B. Més aviat som el Lega-
nés. Algun dia s’adonaran del que 
hem aconseguit aquests anys.

- Ha dit repetidament que la 
plantilla d’aquesta temporada 
no estava ben confeccionada. 
Vol assenyalar a algú amb 
aquest comentari?
- No, en absolut. Part de la culpa 
també és meva, perquè algun dels 
jugadors pels quals he apostat 
tampoc no han fet un any espec-

tacular. Quan dic que no hem fet 
bé la plantilla no vull dir que sigui 
culpa de ningú, sinó que no hem 
pogut arribar a jugadors que vo-
líem incorporar.

- Quina resposta del públic 
espera el diumenge?
- Si guanyem, tenim moltes op-
cions de jugar la copa com a 
millor sisè dels quatre grups, ja 
que el Vila-real B no compta i, 
per puntuació, podríem avançar 
el Tudelano, que diumenge juga 
al camp de l’Athletic B. El públic? 
Espero l’entrada habitual, els de 
sempre, els de cada setmana.

Resultats 37 a Jornada

 Badalona - València B 

 Dep. Aragón - Mallorca

 Peña Deportiva -  Vila-real B

 Ontinyent -  Alcoià

 At. Saguntí -  Cornellà

 At. Balears -  Ebro

 Olot - Elx

 Peralada   -  València B

 Sabadell    -  Lleida

 Hércules -  Llagostera

 Mallorca 3 - Badalona 1

 Llagostera 1 -  Ontinyent 2

 València B 2  -  Sabadell 0

 Formentera 2 -  Dep. Aragón 1

 Ebro 2 -  Peña Deportiva 1

 Cornellà 1 - At. Balears 0

 Lleida 1   -  Olot 0

 Alcoià 3   -  At. Saguntí 1

 Vila-real B 0 -  Peralada 3

 Elx 1 -  Hércules 1

Propera jornada
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Albarrán, Enri, Robert Simón i Kilian Durán / Eloy Molina.

De Badalona i del Badalona

Carlos Albarrán, Rubèn Enri, Ro-
bert Simón i Kilian Durán són 
quatre badalonins que defensen la 
samarreta de l’equip de la seva ciu-
tat. Enri ho fa aquesta temporada 
per primer cop, però els altres tres 
hi han tornat després de sortir del 
club i passar per altres equips. La 
setmana de les Festes de Maig els 
hem volgut ajuntar en una fotogra-
fia per al record. Pocs equips, en 

qualsevol categoria del futbol esta-
tal, poden presumir de tenir quatre 
futbolistes autòctons

Carlos Albarrán
És de Lloreda i va començar a ju-
gar, quan tenia sis anys, en l’escola 
del Badaloní. Amb la fusió, va pas-
sar a formar part de les categories 
inferiors del CF Badalona. Hi va ju-
gar en edat benjamí, abans d’anar-

se’n, amb 9 anys, al RCD Espanyol. 
Per a ell, defensar la samarreta del 
Badalona “és una il·lusió” que ha 
tingut des que era un nen. “De petit 
anava al camp de l’Avinguda de Na-
varra a veure el primer equip. Des 
de llavors, sempre que he pogut hi 
he tornat”, diu. Sobre la seva parti-
cipació en les festes de maig, Alba-
rrán assegura que, sempre que pot, 
assisteix a la cremada del dimoni.

Rubèn Enri
És del barri de Pep Ventura i 
aquesta és la primera tempora-
da que vesteix la samarreta del 
Badalona, no ha jugat mai en les 
categories inferiors del club esca-
pulat. Sí que ho ha fet en el Cor-
nellà, el Damm i l’Espanyol. “Tots 
els nens volen jugar alguna vega-
da en l’equip de la seva ciutat. Per 
això, em sento afortunat”, sosté. 
Enri recorda de manera especial 
el play-off contra el Mirandès, que 
va veure quan era molt jove. Com 
a bon badaloní, no falta mai a la 
cremada del dimoni. “Hi vaig amb 
els amics”, comenta. 

Robert Simón
És del barri de Llefià i es va incor-
porar a la pedrera del CF Badalona 
quan era molt petit, amb només 
quatre anys. Va passar per totes 
les categories fins a arribar al pri-
mer equip, la temporada 2013/14. 
Després de tres anys jugant fora de 

casa, en el Saragossa B, el Llagos-
tera, l’Olot i el Sant Andreu, aquest 
curs ha tornat a vestir d’escapulat. 
“És un privilegi jugar en el Bada-
lona”, diu. “Els anys que he estat a 
fora, sempre que he pogut he vin-
gut a veure el meu equip”, afegeix. 
Li encanta l’ambient de les festes 
de maig, “sobretot la nit de la cre-
mada del dimoni”.

Kilian Duran
És del barri de La Colina i va jugar 
quatre temporades en les catego-
ries inferiors del Badalona, en edat 
benjamí i aleví. Després va jugar al 
CF Damm i a l’Atlètico de Madrid, 
des d’on ha tornat a casa seva. 
“Poder defensar l’equip de la meva 
ciutat em fa sentir molt orgullós. 
Sempre he estat un aficionat més, 
des de ben petit he seguit el primer 
equip”. De les festes de maig, Kilian 
Durán assegura que sempre que ha 
pogut les ha gaudit, com un bada-
loní més.

Irina: “Jugar contra els millors rivals em motiva i 
ara estic en el meu estat de forma més dolç”

Amb 16 gols, Irina Uribe (1998) és 
la gran referència ofensiva del Sea-
gull aquesta temporada. Les le-
sions de llarga durada i les baixes 
atacants durant el curs ha obligat a 
la davantera blava a exigir-se més 
en l’atac i així ho ha demostrat, 
tancant el curs amb cinc dianes 
en les darreres quatre jornades 
i en un estat de forma magistral.  

- Segon curs a Badalona i se-
gona promoció d’ascens que 
disputaràs. Com ho afrontes 
i com valores l’enfrontament 
contra el Tacón?
Estic contenta perquè la tempo-
rada anterior vaig disputar el meu 
primer play-off i vam caure en una 
lliga de grups. Aquesta edició vo-
lia una eliminatòria per viure una 
promoció d’ascens diferent. Rival 

complicat? En un play-off tots 
són adversaris difícils tot i que 
hi ha alguns equips amb més re-
nom que altres. Segurament ju-
garem contra l’equip que la resta 
de participants no volia però això 

és un play-off i hem de lluitar. 

- Et motiva jugar contra un 
dels aspirants?
Jugar contra els millors rivals em 
motiva més perquè això vol dir 

que pots arribar a Primera Divisió 
després de superar els equips amb 
més renom.

- Heu finalitzat el primer capí-
tol del curs amb unes sensa-
cions immillorables i a nivell 
personal amb 5 gols en quatre 
partits.
L’equip ha tancat la lliga regular en 
una dinàmica positiva i això s’ha 
reflectit en els meus resultats. Estic 
en el meu millor moment al Seagu-
ll. L’equip arriba a la promoció amb 
millors sensacions tot i les baixes.

- Això t’ha fet agafar més res-
ponsabilitats ofensives.
Jugar més minuts i tenir la con-
fiança de l’entrenador ajuda. 
Aquesta temporada hem patit mol-
tes baixes i això ens ha unit encara 

més com a equip. Hem de gaudir 
les victòries totes unides i esperem 
recuperar efectius de cara al play-
off.

- Com has vist la teva evolució 
en aquest any i mig a Badalo-
na?
No va ser fàcil l’adaptació perquè 
no coneixia l’equip però ara estic 
en el meu estat de forma més dolç”.

- Hi ha candidats amb més op-
cions d’ascens que altres?
Els equips amb més recursos tenen 
més renom, i si a més a més hi ha 
candidats amb equips a Primera 
Divisió masculina encara més. La 
feina s’ha de demostrar a la gespa 
i no tenim por a cap equip. Tenim 
bones sensacions i bons resultats 
al nostre Estadi.

La davantera del Seagull afronta el seu segon curs a Badalona

Foto: M.E

Presentada la Sistrells Cup més solidària. 
Es disputarà a Can Cabanyes la IX edició
Tota la recapctació durant els tres dies anirà destinada a finalitats solidàries

Foto: M.E

La IX edició de la Sistrells Cup s’ha 
presentat a la sala de premsa de 
l’edifici El Viver, un torneig interna-
cional i que aquesta edició tindrà 
un valor especial: la solidaritat. 
Els dies 18, 19 i 20 de maig es ce-
lebrarà a Can Cabanyes el torneig 
benjamí de referència a Catalunya 
i l’Estat espanyol. El torneig té per 
objectiu fomentar el joc net i els va-
lors de respecte, sacrifici i solidari-
tat mitjançant el futbol i en la pre-
sent competició, encara més. Tota 
la recapctació obtinguda durant els 
tres dies, amb un cost de 2€ per 
entrada, anirà destinada a finali-
tats solidàries i a l’ajuda de nens 
que no poden practicar esport. 
La #SistrellsCup18 d’enguany 
reuneix al voltant de 500 partici-
pants, 60 partits i un públic global 
de 2.000 persones. Es tracta d’un 
esdeveniment sense ànim de lu-
cre i busca, essencialment, formar 

El torneig 
d’enguany 
reuneix 500 
participants i 
60 partits 
en tres dies

jugador particular”, ha remarcat el 
representant de la RFEF Manuel 
Serrano. A més a més, durant la 
presentació, la regidora d’Esports, 
Maria Gallardo, ha destacat la im-
portància d’aquest torneig per la 
ciutat de Badalona “perquè reuneix 

als infants en uns valors positius. 
A més a més, els tres primers 
equips classificats obtindran pre-
mi per l’esforç grupal però no hi 
haurà distinció individual. “Creiem 
que en aquestes edats encara no 
s’ha de valorar més la feina d’un 

els principals equips de l’estat i és 
un referent absolut dins d’aquesta 
categoria”. Gallardo ha emfatitzat 
que “més enllà del resultat, és im-
portant que els infants participin 
d’experiències com aquesta, que 
els permet créixer com a persones 

i educar-se en els valors de l’es-
port”. Aquests són els equips par-
ticipants i la distribució de grups
GRUP A: Sistrells, Barcelona, 
Levante, Leganés i Vilassar de D.
GRUP B: Sistrells, Atleti, Celta, 
Damm i Nàstic. GRUP C: Sistrells, 
Porto, Rayo, Reus i Cerdanyola. 
GRUP D: CF Sistrells, Villarreal, 
Getafe, Sant Andreu i Vic Riupri-
mer. GRUP E: Sistrells, Sevilla, 
Espanyol, Cornellà i Manlleu.
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El Círcol és de Copa, el Maristes disputarà el play-
out i el Badalonès es quedarà a Copa Catalunya
La Minguella de Carles Esteve perd la categoria de Primera femenina

Foto: AEB

Amb quin còctel d’emocions ha finalitzat 
la lliga regular a Copa Catalunya. Amb 
somriures i sensacions d’impotència. El 
Círcol Catòlic ha estat l’equip badaloní que 
ha finalitzat la temporada amb un regust 
més dolç a la boca. El Badalonès, en can-
vi, s’ha quedat a les portes de disputar la 
promoció d’ascens a Lliga EBA i el Maristes 
Ademar haurà de lluitar al play-out per con-
solidar-se un curs més a la categoria.

Mirem al cel i a l’infern de Copa
El ‘Coto’ de Juli Jiménez va confirmar ma-
temàticament la salvació a la darrera jorna-
da del campionat, amb la desfeta més dolça 
del curs. L’equip badaloní va caure a Sant 
Feliu de Llobregat contra el Merchanservis 
CBS (86-78). L’extraterrestre actuació dels 
locals durant el primer quart (37-9) deixava 
el partit pràcticament sentenciat. Un parcial 
gens habitual. Abans de la represa, els del 
Baix Llobregat encara van augmentar més 
la diferència (55-26). Al segon temps, el 
Círcol va reaccionar amb 26 punts al tercer 
temps i la diferència es reduïa per sota dels 
20 punts (71-52). Els 9 triples badalonins 
en tres quarts van aconseguir maquillar el 
marcador i la derrota es va confirmar per 
sota dels 10 punts (86-78).
Qui també va ensopegar però no podrà 
evitar el play-out és el Maristes Ademar de 
Lluís García. Els vermells van caure a La 
Plana contra el Martinenc (56-63) i haurà 
de superar la ronda de permanència contra 
el Torreforta si volen seguir a Copa un any 
més. El partit contra l’equip del Guinardó va 
arrencar amb vent a favor (19-14). La barre-
ra dels cinc punts d’avantatge es va man-
tenir durant el segon període amb un bon 
encert badaloní en tirs de camp (35-30). Tot 
i això, un parcial de 0-5 a favor dels visi-
tants va escurçar la diferència i el Maristes 
començava a trepitjar la línia vermella (36-
35). Al darrer quart, Camins es va convertir 

en el malson de l’Ademar i va liderar la re-
muntada del seu equip a La Plana (56-63).
D’altra banda, i malauradament, Badalona 
no tindrà un representant en la lluita per 
l’ascens a Lliga EBA i el títol de Copa Ca-
talunya. El Badalonès es va quedar a les 
portes d’aquesta fita després de superar el 
Vilanova a domicili (66-94) però veure com 
el Reus li pispava la promoció amb una 
victòria a Sabadell. Els de Xavi Riera van 
liderar el partit i el marcador des de l’inici 
(16-19). Abans de la represa, Eric Balagué 
s’imposava des de la línia de 6,75 amb qua-
tre triples i estomacava el Vilanova (26-51). 
Amb el matx ja sentenciat, Marcos Morales 
va agafar el relleu del seu company amb un 
pòquer extra de triples.
A Primera Catalana, la Minguella de David 
Martin va superar sense dificultats el Pala-
mós a Casagemes (70-51). Ors i Arregui 
van liderar l’avantatge badaloní de 10 punts 
al primer quart (25-15) i aquest es va man-
tenir durant els tres quarts següents. Un 

parcial de 9-0 blau va concloure el matx i 
el triomf local. Per la seva banda, el Bada-
lonès B va caure contra L’Hospitalet (85-61) 
i encara haurà de pencar per mantenir la 
categoria a Segona Catalana.

El títol de Tercera serà badaloní
Natzaret i Círcol segueixen liderant el grup 
3 de Tercera Catalana després de superar 
Minguella B (62-72) i Alisos (58-80), res-
pectivament. Així mateix, l’ABB va vèncer la 
Gramenet (68-50), el Maristes B La Mina 
(83-65), el St Josep B l’ASME (74-54), la 
Llefià el Diagonal (98-65) i la Cultural el 
Coll (78-77).

La Minguella fem. confirma el descens 
En categoria femenina, els equips ja desit-
gen que finalitzi la temporada per fer un ‘re-
set’ i arrencar el nou curs amb els objectius 
renovats. A Copa Catalunya, el Joventut 
Femení va caure a la pista del Bencriada 
(76-49) i aquest dissabte es disputarà a La 

Plana el darrer partit a Copa contra l’Igua-
lada. A Primera Catalana, la Minguella va 
confirmar el seu descens a Segona Catala-
na després de caure en un batallat partit a 
Casagemes contra el CN Sabadell (50-57). 
Tot i lluitar i disputar les darreres jornades 
amb més intensitat contra rivals de la part 
alta de la taula, les de Carles Esteve no han 
pogut salvar la categoria. Per la seva banda, 
el Natzaret de Ricard Gómez s’aferra a la sal-
vació directa i ho té molt a prop. Les bada-
lonines van superar el Sant Cugat a domicili 
(57-63) i es troben a una única victòria de 
les posicions de permanència. A Segona, 
Círcol i Llefià van caure versus Barça B (58-
68) i Ripollet (63-46), respectivament. 
Les alegries a Tercera les vam viure a Llefià 
en el derbi badaloní entre el filial de l’equip 
local i el Badalonès (57-44), al centre parro-
quial entre Sant Josep i Joventut B (75-38) i 
a Pomar a favor del Círcol B contra el Sant 
Andreu Natzaret B (44-87). La Minguella B 
va caure contra el Sant Pol (45-55).

El Círcol Catòlic ha 
estat l’equip badaloní 
que ha finalitzat la 
temporada amb un 
regust més dolç a la 
boca: salvació a la 
butxaca. A Tercera, 
Natzaret i Círcol B 
pugnen pel títol de 
lliga quan resten 2 
jornades de lliga
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Merescuda i còmoda victòria 
que assegura continuar en la lliga nacional
En els primers minuts, Sergi 
Gonzalo va aconseguir connectar 
quatre passos de touchdown, dos 
fins a Lorenzo Melchiorre, de 36 i 
62 iardes, un a Brandon Ravenel, 
de 38, i un altre per a Raúl Cernu-
da, de 15; mentre que els quatre 
extra points van ser transformats 
per Guillem García, que deixava 
el clar 28-0 en el primer quart. 
Tot seguit, Alex González assolia 
dos punts més després d’un safety 
sobre l’atac asturià. Amb el 37-0, 
Cernuda aconseguia el seu segon Foto: Toni Miquel Oliva
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Amb set jugadors en el Top Català de Joves

Dos ors i dos bronzes per 
al Tennis Taula Badalona

El darrer cap de setmana del mes 
d’abril, Pau Lloret es va procla-
mar brillant campió en infantil 
masculí mantenint la imbatibilitat 
durant tota la jornada, mentre que 
Sergi Bocanegra va acabar empa-

Albert Batllerià i Pau Gratacós, 
del Club Natació Badalona van 
ocupar el primer i el segon lloc 
del podi, respectivament, en la 
79a edició del Campioant de 
Catalunya de Pati a Vela en la 
categoria sènior, celebrat del 28 
d’abril a l’1 de maig a Cabrera de 

Mar. D’altra banda, Jordi Servat, 
també del club badaloní, va pu-
jar de categoria fent una tercera 
posició de la segona, per darrere 
de Joan Pedemonte i Jordi Ma-
teu. Una prova que van participar 
centenars de patrons de la costa 
catalana.

Badalona triomfa en 
el Campionat Català 
de Patí a Vela

Foto: CN Badalona

Foto: CTT Badalona

touchdown de 22 iardes, situant el 
44-0. Dintre del darrer minut, Alex 
Herrero i Ravenel situaven el 51-6 
en la mitja part. A la represa, Mel-
chorre va connectar amb Ravenel 
per anotar el 71-6, però Herrero 
aconseguir de nou sis punts més 
per als Mariners, situant el 71-12. 
En els darrers minuts de la trobada 
es va poder veure la darrera anota-
ció amb el touchdown de Melchio-
rre fins a Guillem García, qui amb 
el seu dècim extra point, situava el 
definitiu 78-12.

Sudokus

Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Compte amb les begudes massa fredes i els corrents d’aire 
doncs la teva gola pot estar especialment sensible aquests 
dies. Et reafirmes respecte a un assumpte econòmic.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Algunes coses han canviat darrerament a la teva vida i 
el panorama que vius és diferent del que potser havies 
imaginat. Sembla que potser toca improvisar alguna 
solució.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Si notes cansament o més del que seria normal, pot-
ser és hora d’avaluar la teva dieta i la manca d’alguns 
aliments bàsics. Cerca el teu especialista, no t’autome-
diquis.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Sospeses la teva relació i valores de la manera més ob-
jectiva possible, el que t’aporta. Parla amb la parella, so-
bretot si pateixes per algunes qüestions sense resoldre.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Ja no posposis més un assumpte de salut. Posa’t les 
piles i comença a cuidar-te més, perquè de ben segur 
acabaràs trobant un tractament a la teva mida. Tingues 
paciència.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Planeges viatjar i tot plegat dependrà de l’economia de 
la qual disposis. Si això no és materialment possible, 
cercaràs les alternatives necessàries per dur-ho a terme.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Si el que desitges ara és recuperar la teva relació de pa-
rella, potser hauràs de canviar algun hàbit que no ajuda 
gaire a millorar les coses. Per entendre-ho, mira enrere.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Madurar sempre comporta deixar enrere algunes coses i 
acceptar-ne d’altres. Potser és moment de triar què vols 
conservar i què no. Gaudeixes d’alguna activitat amb 
gent afí.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Mirar cap a un altre costat t’ajuda a no pensar en algu-
nes coses però tot segueix al seu lloc. Compte amb la 
mala alimentació, aprofita el bon temps per menjar més 
fruita.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Un familiar proper pot col·laborar en fer-te la vida més 
agradable si li demanes. No esperis que endevinin el 
que necessites. Comunica-ho i potser et sorprendràs.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
La salut és important, dóna-li el seu temps i atenció 
necessaris. Tendeixes a despreocupar-te’n i després et 
lamentes. El terreny de l’amistat es troba en stand by.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Els darrers obstacles t’han ensenyat algunes lliçons 
importants ben apreses i ara és un bon moment per co-
mençar a aplicar-les. Deixaràs a més d’un amb un pam 
de nas.
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tat en la quarta posició. Mariona 
Bachs també va signar una gran 
actuació, després de cedir només 
dos partits. El bronze va arribar 
sobre Irene Aguado amb un 3-2. 
Per la seva part, Marina Bueno va 

seguir els passos de Pau Lloret, 
que va proclamar-se campiona 
imbatuda, seguida d’Adrià Fer-
nàndez, que va acabar pujant 
al tercer graó. Lloret va quedar 
quart classificat.



Edita: Enter Gestió Comunicativa, S.L Direcció: Ivan Rodríguez, direccio@gestiocomunicativa.com · Redacció: Marta Grífols · Carles Tornero · Montse 
López · Jordi Creixell · Manel Expósito · Toni Santiago · Albert Fibla · Fotografia: Charly Mula · Toni Aguilar · Maquetació: Marc Gasau · Publicitat: Eduard 
Monterde, publicitat@gestiocomunicativa.com · www.diaridebadalona.com · Redacció: redaccio@diaridebadalona.com 93 250 24 60 · Impressió: 
‘Gràficas de prensa diaria S.A.’ · Dipòsit legal: B-39.671-2004. La publicació no es fa responsable de les opinions i els articles dels seus col·laboradors.

membre de:


