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Millora de la
carretera de
Can Ruti
Aquest cap
de setmana
arriba la Fira
Badaterra a
Pompeu Fabra
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Les obres de millora de la carretera
de Can Ruti donaran inici dilluns 18
Les actuacions consistiran en la millora de la calçada, vorals, rotondes i senyalització
Pavimentació del tram de la carretera de
Can Ruti entre el final del polígon industrial
i la rotonda de la cruïlla del carrer de la Diagonal de la Costa Brava.
Fase 6: Entre el 5 i el 17 de juny. Obres
de pavimentació del tram de la carretera de
Can Ruti entre l’avinguda del Conflent i el
final del polígon industrial.
Fase 7. Entre el 30 de maig i el 25 de juny.
Obres de neteja, millora i tractament del voral des de l’inici de la carretera de Can Ruti
fins a la cruïlla amb el vial d’Urgències.

Dilluns dia 18 donaran inici les obres
de millora de la carretera de Can Ruti,
les quals es realitzaran en diferents fases
per tal de minimitzar l’afectació al trànsit
i als accessos a tot el complex sanitari.
Els treballs compten amb un pressupost d’1,5 milions d’euros, finançats per
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb
un termini previst pel mes de juny.
Les actuacions previstes consistiran,
bàsicament, en la millora del paviment
de la calçada i els seus vorals, millores
de rotondes, parades de transport públic
i millores de la senyalització viària, tant
pel que fa a l’horitzontal com la vertical.
L’àmbit geogràfic d’aquestes obres aniran
de la carretera de Can Ruti, al lateral de
la B-20, fins als mateixos aparcaments
de l’Hospital Germans Trias i Pujol, tant
en el tram que passa pel berenador i el
Tanatori, com el d’accés a urgències del
centre hospitalari.
Les fases previstes per a l’execució
de les obres són:
Fase 0: Entre el 18 de març i el 21 de

maig els treballs es centren en la millora
de les dues rotondes de la carretera, tant
la situada en l’aparcament situat a la part
nord de l’aparcament de l’hospital, com
la situada en la cruïlla del carrer de la
Diagonal de la Costa Brava.
Fase 1a: Entre el 27 d’abril i el 3 de
maig. Obres de pavimentació en el tram
entre la cruïlla del vial de l’accés a Urgències i l’heliport. Els treballs diürns
tindran lloc els dies 27 i 28 d’abril i en
horari nocturn entre el 28 d’abril i el 3
de maig.
Fase 1b: Cap de setmana del 4 i 5 de
maig. Obres de pavimentació entre l’àrea
d’Urgències i la rotonda situada al final
de l’aparcament.
Fase 2: Des del 6 fins al 17 de maig.
Obres de pavimentació entre la cruïlla
del vial d’Urgències (a tocar de la Residència de Disminuïts Psíquics) i la rotonda de l’aparcament situat al nord en
el tram de la carretera que passa entre el
Berenador de Can Ruti i el Tanatori.

Fase 3: Des del 16 fins al 24 de maig.
Obres de pavimentació entre la rotonda
d’accés al barri de Canyet i la cruïlla del vial
d’Urgències.
Fase 4: Entre el 27 i el 29 de maig. Obres
de pavimentació de la rotonda de la cruïlla
del carrer de la Diagonal de la Costa Brava.
Fase 5: Entre el 27 de maig i el 6 de juny.

Des de l’Ajuntament e Badalona es recomana la utilització del transport públic per
accedir al recinte sanitari, amb l’objectiu les
afectacions dels usuaris dels diferents equipaments de la zona. Es produiran talls de
trànsit que afectaran principalment al sentit descendent de la carretera de Can Ruti.
Tanmateix, els veïns de Canyet no podran
accedir al barri per la carretera de Can Ruti.
El carrer Diagonal de la Costa Brava serà
de sentit descendent, mentre que l’accés
obert al barri serà per la mateixa carretera
de Canyet
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La infermera badalonina, Núria Martí, guardonada
per la Fundació Inferemeria i Societat
Núria Martí Carrasco ha estat guardonada
amb el màxim guardó que atorga la Fundació Infermeria i societat. Considerada
com una de les grans impulsores de la
professionalització de la infermeria catalana, Martí ha estat la directora infermera
de l’Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol durant més de 30 anys i fins la seva
jubilació el juliol de 2018. De la seva amplíssima trajectòria professional destaca
el seu lideratge indiscutible en l’adopció
d’un model de cures, a la dècada dels 90, i
que va cristal·litzar amb el programa d’harmonització d’estàndards de cures de l’any
2006, amb el reconeixement de l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol per part

de l’ICS com a primer hospital del sistema
sanitari públic català a implantar els registres informatitzats. En el seu gran projecte
de gestió de les cures, Núria Martí ha posat
especial èmfasi en que el desenvolupament
del rol autònom de les infermeres és possible mitjançant l’aplicació del procés de
cures, basat en el mètode científic pel quan
en tenen els coneixements específics per
establir judicis clínics, definir diagnòstics
infermers, fer les intervencions adients i
avaluar-ne el resultat. Núria Martí ha estat
una inspiració i una promotora del canvi
de la filosofia i cultura del seu centre, en
l’aplicació d’un model en el que altres institucions s’han emmirallat.

Badalona participa en una Fira de prestigi a
Cannes per promocionar els polígons industrials
Badalona està present en l’edició
número 30 de MIPIM (Marché International des Professionnels de l’Immobilier), una de les principals fires
immobiliàries del món que té lloc a la
ciutat francesa de Cannes del 12 al 15
de març. Ho fa presentant Badalona, a
new innovation and economic district
dins dels estands de Barcelona Catalonia que impulsa la Generalitat de
Catalunya, mitjançant l’Institut Català
del Sòl, l’Ajuntament de Barcelona i
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB).
El regidor de Promoció Econòmica,
Comerç, Consum i Turisme de l’Ajuntament de Badalona, Jordi Subirana,
forma part de la delegació catalana
amb l’objectiu de buscar inversions
per als projectes de transformació
urbana de la ciutat. Durant aquests

dies s’han previst diverses reunions individuals amb possibles inversors i es
realitzaran diverses visites grupals per
conèixer altres projectes de transformació econòmica, social i urbanística.
De Badalona es posa de relleu, a més
de les potencialitats de les seves zones
industrials, la seva aposta per la tecnologia, la connectivitat amb la resta de la
conurbació de Barcelona, la seva cultura
i el seu entorn privilegiat on destaca el
seu litoral i les seves platges.
En aquesta edició, a més de Badalona,
també hi són presents els ajuntaments
de Gavà, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs,
Sant Boi de Llobregat, Viladecans, a més
del Consorci de la Zona Franca.
La fira immobiliària espera l’assistència
de més de 26.000 visitants amb un total
de 3.700 expositors d’arreu del món.

Canonge Baranera, 45
08911 Badalona
elvermut45@gmail.com
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4 persones detingudes i 5 més investigades,
per diversos delictes a Badalona
Diverses unitats de la GuàrdiaUrbana
van detenir aquest dimarts, un total
de 4 persones, i 5 més investigades,
per diferents fets delictius succeïts en
diferents zones de la ciutat.
- A l’avinguda Comunitat Europea, al
barri de Montigalà, durant una identificació rutinària, van detenir un home
amb una ordre de judicial de recerca
i detenció
- Al carrer Mozart, al barri de la Pau,
un jove va ser detingut quan circulava
un ciclomotor robat el dia anterior i
que va poder ser recuperat.
- Al carrer Córdoba, al barri de Sant
Roc, un altre jove va ser detingut per
robar en l’interior de diversos vehicles
estacionats. Es van recuperar eines
utilitzades pels robatoris
- Al carrer Quevedo, al barri de La
Salut, un home va ser detingut per
un delicte de violència de gènere, per

agredir la seva dona a l’interior del seu
domicili.
- Al carrer Solsona, al barri de La
Salut, dues persones van ser identificades quan intentaven ocupar un
habitatge. Totes dues van quedar investigades.
- Al Centre Comercial Màgic, una
persona va quedar investigada per intentar sostreure d’una botiga, diversos
elements electrònics
- A l’avinguda Marquès de Mont-roig
es va investigar una persona que resideix en un habitatge ocupat per defraudació de fluid elèctric.
- Finalment, al carrer Bailèn, al barri
de Bufalà, i pel mateix motiu, també es
van instruir diligències penals contra
una persona que també va quedar com
investigada per defraudar l’aigua i la
llum de la comunitat on resideix en un
habitatge ocupat.
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La Fira Badaterra torna
a la plaça Pompeu Fabra
Aques cap de setmana se celebrarà la
novena edició de la Fira Badaterra, la
fira de la bona alimentació i la salut,
torna un any més a la plaça Pompeu
Fabra. Com cada any trobareu xerrades, tallers i activitats. A més, la Fira
Badaterra disposarà d’una zona de
restauració instal·lada en una part de
la fira. Parades d’alimentació artesanal, salut i plantes ompliran aquest
espai central de Badalona. Pel que
fa a les activitats complementàries
el dissabte 16, s’ha preparat un dinar
mariner amb pop a la badalonina a
càrrec del pescador Ramon Costa. El
preu del dinar serà de 9 euros. D’altra banda, durant el proper cap de
setmana també trobareu, a diferents
franges horàries de la fira, concerts
originals, com de bols tibetans. La
Fira Badaterra atreu cada any milers
de persones, durant els tres dies, a
la plaça Pompeu Fabra i s’ha convertit en un dels esdeveniments més
consolidats del calendari firal de la
ciutat.
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Thad McFadden,
a punt per al debut

23a Jornada. Multiusos Fontes do Sar, dissabte 16 de març a les 20.30h

Oportunitat per consolidar posicions

“M’encanta com juga la Penya; crec que hi encaixo”, diu l’escorta
MONBUS OBRADOIRO

DIVINA JOVENTUT

Entrenador: Moncho Fernández

Entrenador: Carles Duran

ALBERT SÀBAT

NICO LAPROVITTOLA

ANDREAS OBST

V. BRODZIANSKY

K. VASILEIADIS

N. LLOVET

Primer dels dos desplaçaments que ha
d’afrontar la Penya de forma consecutiva.
Dos partits seguits lluny de l’Olímpic, a
Santiago de Compostel·la i València, que
no seran gens fàcils però que alhora suposen una oportunitat per poder fer un pas de
gegant cap als “playoffs”. Els badalonins
(13-9 de balanç) mantenen un coixí de dues
victòries respecte de la novena plaça, però
cal seguir sumant per acostar-se fins a la
xifra de 19 triomfs, que en els darrers anys

LÓPEZ-AROSTEGUI

ALBERT VENTURA

MARKO TODOROVIC LUKE HARANGODY

sempre ha estat sinònim de jugar les eliminatòries pel títol.
El primer repte serà vèncer al Multiusos
Fontes do Sar, una plaça que històricament
no ha estat gaire favorable a la Penya. En
nou visites només hi ha guanyat tres cops
i en les tres darreres temporades n’ha sortit
derrotada. A més, els gallecs, que ara mateix són onzens (10-12), encadenen quatre
triomfs seguits a casa. Al partit de la primera volta, a l’Olímpic, els badalonins es

Ventura, defensat per Vasileiadis. / David Grau - CJB

van imposar per 83-79, en una victòria molt
treballada, i tot fa pensar en un nou partit
molt igualat entre dos equips que arriben
en bona dinàmica (gallecs i verd-i-negres
sumen tres victòries en els darrers cinc
partits).
El veterà Kostas Vasileiadis (15,2 punts per
partit) és un dels pals de paller del conjunt
que entrena Moncho Fernández i un dels

objectius de la defensa verd-i-negra serà
aturar la seva producció ofensiva. El pivot
Vladimir Brodziansky (11 punts i 5 rebots
de mitjana) i els exverd-i-negres Albert
Sàbat (4,8 assistències per partit) i Nacho
Llovet (14,5 de valoració), que arribarà al
seu partit número 250 a l’ACB, són altres
noms propis d’un Monbus Obradoiro que
sempre és un os dur de rosegar.

El Madrid imposa la seva jerarquia
L’Olímpic frega els 10.000 espectadors
DIVINA JOVENTUT

74

REAL MADRID

83

López-Arostegui (4), Laprovittola (23), Todorovic (11), Ventura (2), Harangody (12) ‑cinc
inicial‑, Dimitrijevic (8), Morgan (2), Delía (5),
Nogués (-) i Boungou-colo (7).

Causeur (8), Randolph (5), Tavares (5), Llull (11),
Deck (13) ‑cinc inicial‑, Rudy Fernández (14),
Campazzo (13), Reyes (-), Ayón (2), Carroll (4) i
Taylor (8).

Nico Laprovittola (23 punts, 10 assistències
i 28 de valoració) va tornar a estirar del carro,
però aquest cop no va ser suficient per fer
trontollar l’estatus d’un Madrid farcit de talent, físicament superior i que, a més, va tenir el dia en els llançaments triples (13/31).
Sense encert exterior i amb Tavares tallant el
bacallà dins la pintura, la Penya no va poder
seguir el ritme dels blancs en un Olímpic que
va presentar un ambient de gala, amb 9.912
espectadors (la millor entrada des de l’any
2013). Els de Laso, a més, van aconseguir
desactivar Laprovittola en el primer temps i
això va fer que els badalonins anessin a re-

molc. La bona notícia, però, és que els de
Carles Duran, tot i no estar còmodes, seguien aferrats al partit a la mitja part (36-43).
En la represa la Penya es va acostar per dos
cops a només tres punts (41-44 i 46-49), si
bé en les dues ocasions va trobar la resposta
d’un equip blanc que no abaixa mai el ritme,
amb una rotació inacabable. Un parcial de
2-11 per tancar el tercer quart va semblar decidir definitivament el matx (48-60), però els
de Carles Duran es van tornar a aixecar amb
el lideratge de Laprovittola (64-68). Els triples de Rudy, tanmateix, van frustrar definitivament les esperances dels verd-i-negres.

McFadden, entrenant a l’Olímpic aquesta setmana. / David Grau - CJB

L’escorta nord-americà Thad McFadden
serà la gran novetat de la Penya a la pista
de l’Obradoiro. El nou jugador verd-i-negre va arribar dissabte, just per veure el
partit dels seus nous companys contra
el Madrid, i aquesta setmana ja s’ha entrenat a ple rendiment per poder debutar
amb el conjunt badaloní. “Em fa feliç venir

SUPERMANAGER
BAXI Manresa - Monbus Obradoiro

75-72

Unicaja - Delteco GBC

87-69

C. Candelas Breogán - K. Baskonia

72-90

Barça Lassa - San Pablo Burgos

97-88

Divina Joventut - Real Madrid

74-83

Morabanc And. - Montakit Fuenla

89-88

València Basket - UCAM Múrcia

89-65

Movistar Est. - Tecnyconta S.

87-72

Iberostar Tenerife - Herbalife GC

86-90

Propera jornada
Delteco GBC
Montakit Fuenla
Herbalife G. Canària
Monbus Obradoiro
San Pablo Burgos
Real Madrid
UCAM Múrcia
Kirolbet Baskonia
Barça Lassa

- C. Candelas Breogán
- València Basket
- Unicaja
- Divina Joventut
- Morabanc Andorra
- BAXI Manresa
- Tecnyconta S.		
- Iberostar Tenerife
- Movistar Est.

		 Equip

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Barça Lassa
Real Madrid
Kirolbet Baskonia
València Basket
Unicaja
Divina Joventut
BAXI Manresa
Iberostar Tenerife
Morabanc Andorra
Tecnyconta Saragossa
Monbus Obradoiro
San Pablo Burgos
Movistar Estudiantes
Herbalife G. Canària
C. Candelas Breogán
Montakit Fuenla
UCAM Múrcia
Delteco GBC

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES

Classificació

Resultats darrera jornada

G

18
17
16
14
14
13
13
12
11
11
10
9
9
7
7
7
6
4

P

4
5
6
8
8
9
9
10
11
11
12
13
13
15
15
15
16
18

a ajudar a un equip tan competitiu i que
està en un moment guanyador. Ja m’havia
fixat en el Joventut perquè està fent molt
bé les coses i té molt talent jove, així que
no em sorprèn el seu èxit”, ha dit aquesta
setmana McFadden, que també ha llançat
floretes a Nico Laprovittola: “Ara mateix és
l’MVP de la lliga i em fixo en tot el que fa.

iga?

T’apuntes a la ll

Equip del Diari Jor. 23

Jornada 22
1º Go Go Go!!!
smarti (Badalona)
231,40
2º SFDB
virolas (Sant Fruitós de Bages)
217,00
3º PINEDO
Lastdement (Collado Villalba)
217,00
......................................................................................................................
49ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)
186,80

El guanyador de la temporada
rebrà una pilota firmada pels
jugadors de la Penya!
LLIGA

Lliga (general)
1º LeBron
belito32 (Badalona) 3.777,00
2º YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma) 3.664,00
3º iconoclasta
wafa (Barcelona)
3.601,80
......................................................................................................................
23ºDiarideBadalona
DiarideBadalona (Bdn) 3.439,80

1- Llull, Laprovittola, Heurtel.
2- Brizuela, Vassileiadis, Toolson,
Eriksson.
3- Sutton, Tomic, Todorovic,
Dubjlevic

Aquests dies m’ha ensenyat algunes coses
i m’ha posat al dia sobre l’equip”.
L’escorta, a més, està convençut que
s’adaptarà perfectament al joc dels verd-inegres: “M’encanta la manera de jugar de
la Penya. Em puc adaptar a cada sistema,
també a un ritme lent, però quan un equip
juga ràpid el meu joc s’enforteix. Penso
que encaixo molt bé aquí”. McFadden, a
més, ha agraït la rebuda de l’afició a través sobretot de les xarxes socials: “Vaig
rebre uns 400 missatges de benvinguda.
Ha estat una rebuda molt càlida i tinc moltes ganes de jugar el primer partit a casa”.
Aquest debut a l’Olímpic, però, haurà d’esperar, perquè la Penya afrontarà ara dos
desplaçaments seguits, aquest dissabte a
Santiago de Compostel·la i l’altre cap de
setmana a la pista del València Basket.
“Són dos partits molt importants per poder
agafar un marge a la classificació i acostar-nos al nostre objectiu d’anar als playoffs”, va comentar McFadden.

Zagars torna a
les pistes amb
un Prat que
no es rendeix

Zagars. / Foto: S. Borja (CBC Valladolid)

Després d’haver-se perdut gairebé tot el curs
per culpa d’una lesió al turmell, que el va
obligar a passar pel quiròfan, el base letó
Arturs Zagars va reaparèixer amb el Prat el
cap de setmana passat a la pista de l’Araberri. Ho va fer anotant 11 punts per contribuir
a la victòria dels de Dani Miret (62-71), que
en les quatre darreres jornades han sumat
tres triomfs que els permeten aferrar-se a la
salvació. A nou jornades per al final estan
a dues victòries de la permanència, en una
temporada plena d’entrebancs, sobretot pel
que fa a lesions.

BADALONA ÉS BÀSQUET
Adrià Arbués
Doctorant (UPF) en Intel·ligència Artificial aplicada al Bàsquet

Per què McFadden?
Està previst que aquest cap de setmana debuti el nou fitxatge del Thaddus McFadden;
molts aficionats es van sorprendre d’aquest
fitxatge, atès que es tracta d’un jugador de
renom i amb unes característiques diferents
deles de Dakota Mathias. El primer és un jugador que pot ser determinant a ACB, amb
necessitat de tenir la pilota a les mans i amb
un dels 1c1 més difícils de defensar, mentre
que Mathias era un projecte de tirador d’elit a
escala europea a mig-llarg termini.
En temps de guerra i poc marge de maniobra,
el mercat no és gens ampli, i és molt difícil
substituir jugadors partint d’un perfil de joc
determinat, així que sovint la millor opció és

adquirir la millor peça possible i readaptar el
joc de l’equip, que és exactament el que està
fent Duran. Amb aquest panorama, es buscarà que McFadden alliberi de la pressió a
Laprovittola i no es depengui tant del base
argentí, que comparteixi moments a pista
amb Dimitrijevic i l’ajudi en les tasques d’organització, que generi aquells punts imprevisibles que anotava Dawson (Bongou-Colo
no té aquesta facilitat) i que pugui jugar les
situacions de carretó dissenyades per Mathias. Un combo en molts sentits que, si es
troba a gust, i pot conviure sota el lideratge de Lapro, ajudarà a la Penya a mirar ben
amunt.
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Santi Magallán: “Ara, la idea de joc
implica tenir la pilota i això m’afavoreix”

LA PRÈVIA 29a Jornada. Municipal Castalia. Diumenge, 17 de març. 17.15 hores

Un cuer que enganya

de lesions, que no em va permetre jugar. Després, he pogut ajudar l’equip. En alguns partits he jugat més que en altres. La idea del cos
tècnic implica tenir la pilota i això, a un jugador de les meves característiques, li afavoreix.

CD CASTELLÓ

CF BADALONA

POSICIÓ 20è
13 Partits a casa G 3 E 7 P 3
Gols a casa Marcats 13 Rebuts 10
Entrenador Óscar Cano.

POSICIÓ 10è
14 Partits a fora G 3 E 6 P 5
Gols a fora Marcats 9 Rebuts 14
Entrenador Juanjo Garcia.

- El Badalona té futbolistes de molt
pes a la defensa, com ara Albarrán,
Robusté, Moyano i Morales. Però, des
de l’arribada de Juanjo els migcampistes també tenen protagonisme. Hi està
d’acord?

- Així és. Tenim grans jugadors a la defensa,
qualsevol ofereix un nivell molt alt. En les altres línies, la competència també és alta, però
això és molt bo per a l’equip.
- Diumenge passat, davant l’Hércules,
va marcar des del punt de penal, però
vostè ja ha demostrat que també pot
fer-ho en altres circumstàncies...
- Aquesta és la idea: aportar joc i gols. Tant
de bo segueixi el camí que vaig començar
contra l’Hércules.

Foto: Eloy Molina.

Després de la brillant victòria davant l’Hércules, el Badalona de Juanjo Garcia visitarà
aquest diumenge un altre històric: el Castelló. L’equip blanc-i-negre és el cuer de la lliga, tot i que disposa d’un dels pressupostos
més alts. En tot cas, aquesta temporada la
lluita per sortir del descens és ferotge i seria un error refiar-se esperant un partit fàcil.
“No mirem la classificació. Tots els equips
de segona B són competitius. Només cal

recordar el Teruel, que era el cuer quan vaig
debutar i ara ja ha sortit de la zona de descens. El nostre rival, encara que no es troba
en una dinàmica positiva, té un equipàs,
ben treballat i amb armes per competir”, comentava dimecres l’entrenador escapulat, en
relació al conjunt que dirigeix Óscar Cano.
El Castelló ve de caure davant el València
Mestalla, que la setmana passada era l’últim
classificat, però jugarà, ben segur, recol-

BADALONA - HÉRCULES

Classificació

2

1

Badalona: Morales; Robusté, Moyano, Escudero
(Néstor Albiach, 61’), Valentín; Nana, Marc Carbó;
Robert Simón, Santi Magallán (Iván Agudo, 76’),
Boniquet (Natalio, 86’); Chacopino.
Hércules: Falcón; Juanjo Nieto, Samuel, Pablo,
Nani; Fran Miranda, Diego Benito; Pol Roigé (Juli,
83’), Carlos Martínez (Alfaro, 71’), Chechu; Benja
(Jona, 56’).
Àrbitre: David Recio Moreno (comitè navarrès).
TG: Santi Magallán, Chacopino, Pol Roigé, Moyano i Valentín.
Gols: 0-1, Samuel (9’); 1-1, Santi Magallán (p)
(66’). 2-1, Néstor Albiach (72’).

		Equip

PTS

GF

GC

1. At. Balears
2. Vila-real B
3. Cornellà
4. Lleida
5. Hércules
6. Espanyol B
7. Barcelona B
8. Olot
9. Ebro
10. Badalona

51
50
47
46
46
40
39
39
37
37

38
43
36
38
27
43
35
25
22
24

25
29
22
29
22
32
26
22
24
25

11. At. Llevant

34

29

29

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

34
32
32
32
30
30
29
27
26

24
31
24
27
24
23
20
34
22

28
32
33
41
37
34
33
40
26

Ejea
Peralada
Teruel
Sabadell
Conquense
Ontinyent
Alcoià
València B
Castelló

Públic: 1.228 espectadors a l’Estadi.
Propera Jornada
Castelló
Barcelona B
Ejea
Hércules
At. Balears
Conquense
Peralada
Olot
Alcoià
Sabadell

-

Badalona
Espanyol B
At. Llevant
Lleida
Vila-real B
Ebro
Teruel
Ontinyent
València B
Cornellà

Resultats Jornada 28
Badalona 2
Ontinyent 1
València B 1
At. Llevant 2
Ebro 0
Espanyol B 4
Vila-real B 2
Teruel 2
Cornellà 2
Lleida 0

-

Hércules 1
At. Balears 1
Castelló 0
Alcoià 0
Peralada 2
Conquense 0
Barcelona B 1
Sabadell 0
Ejea 1
Olot 1

En els mesos de desembre i gener passats
Santi Magallán ho va passar malament. El
migcampista argentí del CF Badalona no va
acabar de fer net amb una lesió muscular que
el va apartar dels terrenys de joc. Des del
mes de febrer, però, coincidint amb el canvi
de tècnic a la banqueta escapulada, ha tornat
a jugar i cada cop és més protagonista.

Foto: Eloy Molina.

zat per milers d’aficionats al Municipal de
Castalia. L’escenari, doncs, no serà el més
propici perquè el Badalona allargui la ratxa
de set jornades seguides sense perdre. “No
tindrem un partit fàcil, però crec que, si som
capaços de fer-ho bé, tenim més opcions
que ells”, considerava Juanjo Garcia. “Els
punts que tenim ens donen molta tranquil·litat, les presses les tindran ells, perquè
cada cop queda menys lliga. Hem de mirar
de competir bé, procurar no fer errades ni

encaixar gols aviat i madurar el partit”, deia
també.
Tots els jugadors estaran disponibles, amb
l’excepció dels lesionats Guille Lara, Albarrán i Ángel Sánchez. La irrupció de Néstor
Albiach, diumenge passat, posarà les coses
més difícils al tècnic badalonista per triar
l’onze titular. El nou futbolista escapulat, a
més de marcar el gol que tancava la remuntada davant l’Hércules, va deixar molt bones
sensacions en el seu debut.

- El seu millor moment de la temporada coincideix amb el millor moment de

l’equip...
- Si, la feina que estem fent s’està veient reflectida en el camp. Els resultats estan acompanyant, això és important. Tot plegat, ajuda
a seguir treballant amb moltes ganes.
- Va passar una mala època, per culpa
de les lesions i ha tornat a jugar coincidint amb el canvi d’entrenador. L’ha
beneficiat l’arribada de Juanjo Garcia?
- Personalment, vaig passar una etapa dura,

AFICIONAT DE L’AJAX
Santi Magallán és un aficionat més de
l’Ajax d’Amsterdam, l’equip que aquesta
temporada ha eliminat el Real Madrid de
la Champions League. Per què? Perquè
el seu germà, Lisandro, és futbolista
d’aquest equip des del mercat d’hivern.
Lisandro Magallán, de 25 anys, juga de
defensa central i ha fet el salt a Europa

C.E. SEAGULL

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

La Primera B, a la butxaca:
el Seagull s’assegura un ascens històric
El nou objectiu de les ‘gavines’ és lluitar per la promoció d’ascens a Primera A

El racó d’en Saisó
Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

Morales
Hem parlat molt, en aquest espai, de la
solidesa defensiva del Badalona. Una
solidesa que només es pot entendre per
la seguretat que també existeix a la porteria. Tenir a Morales és un luxe. Als seus
42 anys és tota una institució i un exemple pels que vulguin ser grans porters
en el futur. En els set partits que porta
Juanjo Garcia com a entrenador, Morales
només ha rebut dos gols i, en els dos
partits que ha encaixat l’equip ha acabat
guanyant. La victòria davant l’Hércules
d’aquest diumenge és mitja salvació, una
victòria de prestigi que allunya l’equip de
la zona calenta. Ja li tocava a l’afició es-

capulada gaudir a casa. L’objectiu continua sent la salvació, però aquest nou
Badalona s’ha guanyat mirar cap amunt.
Somiar és gratis.
Trofeu Joan Saisó
Al màxim golejador del CF Badalona
• Amb 5 gols Chacopino.
• Amb 4 gols Natalio.
• Amb 3 gols Robert Simón, Iván Agudo (1 de penal) i Albarrán (3 de penal).
• Amb 2 gols Santi Magallán.
• Amb 1 gol Boniquet, Aly, Néstor
Albiach i pròpia porta.

per la porta gran, des d’un dels gegants
de l’Argentina i de Sud-amèrica: el Boca
Juniors. De fet, el germà petit del Magallán escapulat, va ser un dels protagonistes de la final de la Copa Libertadores
que Boca va perdre, al Santiago Bernabéu, davant River Plate a principis de
desembre.

Foto: X. Garcia

El Seagull va retrobar-se amb
els tres punts a l’Estadi davant
l’Igualada (3-1). Irina i Pilar Garrote van avançar les ‘gavines’
abans del descans i Sara Serna
va sentenciar el matx a tres minuts pel final del partit. L’olfacte
golejador badaloní va estar repartit i gràcies a aquesta victòria,
Badalona serà equip de Primera
B el pròxim curs. A partir d’ara
es lluitarà per combatre al Zaragoza la primera posició.
Contra l’Igualada, el Seagull va
haver de neutralitzar tot el perill i
pressió alta del seu rival:
Fruit d’una incursió per banda,
una centrada lateral que l’ha rematada Irina entrant des de segona línia. Abans del descans, la
badalonina Pilar Garrote va aug-

mentar la diferència. Tot i que ni
molt menys el partit es trobava
sentenciat.
A la represa, i en jugada aïllada,
l’Igualada va retallar diferència
amb un autèntic golàs i encara
quedaven 20 minuts
El punt d’inflexió del partit va
arribar amb l’entrada de Sara
Serna a les files de les ‘gavines’,
autora de la sentència.
La victòria del Seagull ha coincidit amb la tornada als terrenys de joc d’Anna Rois. Amb 51
punts, les de Jordi Ferrón són
segones a la taula,a tres del
Zaragoza. Aquest diumenge, les
blaves visiten el camp del Sant
Pere, equip que va eliminar les
badalonines de la Copa Catalunya.
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El Young Talent surt del pou
quasi cinc mesos després

L’Endimoniada diu adéu
després de set edicions

Dues victòries i un empat han reforçat els ànims del conjunt de Ricardo

Les restriccions, en quan a recorregut i nombre de participants, fa inviable la cursa

sopegar al camp del cuer, el Pubilla Casas
(2-1), i va posar punt final a la seva bona
ratxa de resultats. Diumenge a les 12 hores,
el CP Sarrià visita el Municipal de Llefià.
A Tercera Catalana també vam viure una
jornada de cara i creu. El Pere Gol va superar la Fundació Esportiva Montgat a La
Salut en un duel directe per la permanència.
Carlos Ferrero i Pedro Morales van ser els
autors dels gols badalonins. El descens ja
es distancia a vuit punts. Qui també té la
permanència quasi assegurada a 3cat4 és
el Lloreda, tot i que caure a casa davant el
Cabrils (0-2).

Des del 20 d’octubre de l’any anterior, el
Young Talent no es trobava en posicions
de permanència a Segona Catalana. Des
d’aquell dia, el conjunt de Ricardo Parra
ha flirtejat amb les posicions de descens a
Tercera i/o possible descens (esglaó que en
les darreres temporades a 2cat2 s’ha traduït
en condemna segura). Les victòries davant
Sant Pol (rival directe) i Premià, i l’empat
a casa contra el Parc han estat la causa
d’aquesta dolça conseqüència.
Tot i això, encara s’ha de pencar de valent i
aprofitar aquest coixí de punts en les pròximes jornades. Deixar-se la pell aquest diumenge a Baró de Viver és vital per donar un
altre cop a la taula, ja que Mataró, Mollet i
Montcada són els pròxims rivals. Autèntics
‘cocos’ de la lliga.
Foto: Aléx Gallardo / FCF.

Per la seva part, la Unificació Llefià va en-

BÀSQUET COMARCAL

A Quarta Catalana la UE Bufalà va trencar la
seva mala ratxa de resultats a domicili amb
un punt al camp d’un dels aspirants a l’ascens, el Santa Perpètua (1-1), el Pere Gol
B va empatar versus Veterans de Catalunya
(2-2) i l’Àguila va descansar.

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

Un parcial de 10-23
sentencia el ‘nou’ Círcol d’Òscar Gallifa

El Centre Excursionista de Badalona ha
anunciat, mitjançant un comunicat, que
després de set anys la cursa Endimoniada
no tornarà als carrers de Badalona
Segons explica l’entitat, el canvi de normativa que obliga a reduir tant el recorregut
com el nombre de participants, fa inviable
poder organitzar l’edició d’enguany. El CEB
ha volgut agrair, en el seu escrit, la col·laboració de voluntaris, patrocinadors i administracions que han donat suport durant
aquests set anys de cursa.
L’Endimoniada era una cursa nocturna, amb
inici i final a la Rambla, que feia un recorregut pel parc de la Serralada de Marina,
tenint com a punt més alt, la Coscollada de
l’Amigó, a 466 metres d’altitud. Els darrers
guanyadors d’aquesta cursa van ser; l’exciclista d’elit Roberto Heras, i Eva Mesado en
categoria femenina.

El Titus torna al camí
de la victoria
Gran jornada pels representants del CTT Badalona

Juli Jiménez tanca etapa al ‘Coto’
Òscar Gallifa va agafar les regnes del Círcol Catòlic en la jornada davant el Ripollet.
Un adversari gens assequible per endreçar
la situació d’un equip que anunciava l’adéu
del míster que el va portar a Copa Catalunya, Juli Jiménez. A falta de set jornades
per concloure la temporada el Cotonifici és
cuer del grup 2 de Copa amb 5 victòries.
Davant el Ripollet, van oferir una gran imatge durant el primer temps però un parcial de
10-23 a la represa va sentenciar les opcions
badalonines (56-94).
Al pol oposat trobem un Corbera Fruits
Secs Dimonis Badalonès que té segellat
mig bitllet per la segona fase del campionat.
L’equip de Xavi Riera va tornar a oferir un
immens partit contra el CB Santa Coloma
(93-75), quart classificat, amb 8 triples.
Aquesta jornada, podrien ser equip de
quarts de final de forma virtual.

Victòria amb patiment del Charlotte’s contra
el Calella, havent de remuntar un 1 a 3 advers i un 0 a 2 en el decisiu partit de dobles.
Amb aquest triomf, el tercer equip Badalona
queda a un pas de proclamar-se campió de
lliga

Per la seva banda, el Maristes Ademar va
imposar-se a l’Alpicat, tercer classificat, a
La Plana (73-64). Aquesta victòria té un doble valor, ja que no només es pot aspirar a la
quarta posició, defensada pel Santa Coloma, sinó que encara es pot mirar un esglaó
més lluny. Ara com ara, a dues victòries. A
Primera Catalana, la Minguella també s’aferra a les quatre primeres posicions. L’equip
de Casagemes va superar el Lima Horta
(84-64) i té la segona plaça a dos triomfs.
Curiosament, dissabte visiten la pista de
l’IPSI (2o).
El Joventut Fem és humà
El conjunt de Xavi Duatis va caure per la
mínima a la pista del Lliçà d’Amunt tot i que
encara conserva la primera posició del grup
1 de Primera Catalana (55-54). La Minguella va caure a Casagemes versus Sant Gervasi (37-66).

El Termites
Llefià C
lluitarà pel
títol de lliga

El Decathlon, equip que milita a Preferent,
també va aconseguir una aclaparadora victòria a Castelldefels (0 a 6), consolidant-se
a la segona plaça del campionat a l’espera
de jugar els dos pròxims partits contra Sant
Cugat (1rs) i Ciervo (3rs).

Foto: M. Expósito.

En una jornada de descans pel Sosmatic, i
amb uns resultats favorables per continuar
aspirant a l’ascens a la màxima categoria,
la participació del CTT Badalona del cap de
setmana, va resultar força positiva, tant dels
equips com a escala individual.

A Primera, el Titus va tornar al camí de la
victòria a casa contra el Vic (4-2), oblidant la d’esteta a Olot i mantenint les seves
opcions en la lluita per l’ascens. Al segon
equip de l’entitat blava li resten tres partits
per finalitzar el campionat, tots ells a casa.

Els jugadors més joves del CTT van disputar la darrera fase del Circuit Promeses
quallant una bona actuació. Montàñez
va arribar fins a les semifinals del màxim
nivell, mentre que Ruescas va arribar als
vuitens, quedant 6è i 13è respectivament
a la classificació global, d’un total de 469
palistes. Ivan Gómez i Adrià Robles van
quedar campions dels seus nivells, G i M
respectivament.

L’equip Termites Llefià C s’ha classificat per
a la lluita pel títol del Campionat de Barcelona de bitlles catalanes, després de la
finalització de la primera fase aquest passat
diumenge a les pistes de Torres Mena. La
fase final la disputaran els dos primers classificats dels dos grups de la fase prèvia més
el millor tercer.
Els equips A i B de l’entitat de Llefià no van
córrer la mateixa sort. L’equip B jugarà la
fase per quedar entre el 6è i 10è lloc, mentre
que l’equip A ho farà en el tercer grup, entre
l’11è i 15è.
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Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
Mart apuntant a un aspecte amb Plutó, afavoreix accions
portades a fer canvis amb profunditat. Moment d’estructurar estratègies que t’ajudin a avançar en el sector laboral.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Amb Urà transitant pel signe de Taure, comença a escalfar motors, el teu procés de canvis. Mentrestant, tu
poses el focus d’atenció al futur, i ho fas amb una bona
dosi de fe.

Bessons (21/5 al 21/6)
El dinamisme es pot apoderar de tu amb Mercuri a
Àries, però compte amb reaccionar des de les entranyes.
La conjunció de Mercuri amb Quiró, assenyala ferides
no curades.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
La Lluna a Àries es farà notar amb un augment de l’energia. Els assumptes laborals omplen el pensament i vols
posar més energia en emprendre, deixant enrere algunes pors.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol transitant per la Casa VIII i conjunt a Neptú, t’omple d’emocions contingudes. Et fa més conscient del teu
costat difícil i la seva repercussió en les relacions.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Amb Mercuri retrògrad et fas enrere vers algun acord i
ara et cal revalorar la situació, per tal d’evitar que les teves paraules et comprometin en excés o et perjudiquin.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
L’aspecte de Plutó amb Mart, indica que pots veure ara,
la millor manera de gestionar assumptes materials.
També inclina a cercar estabilitat o compromís en les
relacions.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
L’aspecte tens de Júpiter a Sagitari, amb planetes a Peixos, inclina a una etapa de qüestionaments relacionats
amb l’àrea familiar. Sents que vols trencar algunes cadenes.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Urà, el regent d’Aquari, entra finalment al signe de
Taure i afavoreix una etapa de recerca d’estabilitat o
de transformació de valors personals. Nous interessos
artístics.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Fes cas al sentit comú i davant una situació poc clara no prenguis decisions precipitades. Sospesa pros
i contres i qüestiona la teva percepció, que pot estar
equivocada.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
La tibantor entre Venus i Mart, pot indicar que assumptes relatius als fills o als amors, es poden viure amb
certa impaciència. També és un aspecte propi de l’enamorament.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Venus transitant per la Casa II, fa que rebis algun ajut
econòmic o que la situació material, com a mínim, es regularitzi. Augment dels plaers culinaris, vigila amb el pes.
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