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Omplir 
de vida els 
edificis buits
L’Ajuntament elabora un 
catàleg per ensenyar aquests 
espais a empreses 
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Els periodistes no s’han assabentat  per 
una roda de premsa de l’Ajuntament de 
Badalona sinó per casualitat. Com la resta 
de partits de l’oposició, que s’han quedat 
estupefactes davant la notícia: el govern de 
PSC i UNITS busca inversors per a la CACI, 
l’antiga fàbrica del passeig marítim que ha-
via d’albergar un Centre d’Arts del Còmic i 
la Il·lustració. La vella ‘Compañía Auxiliar 
para el Comercio y la Indústria’ (CACI) és 
un dels 9 edificis propietat de l’Ajuntament 
de Badalona que s’han presentat a la presti-
giosa fira immobiliària Marché International 
des Professionnels de l’Immobilier de la 
ciutat francesa de Cannes. L’objectiu del 
govern era buscar futurs inversors privats 
davant la falta d’iniciativa de la Generalitat 
per tirar endavant el museu dedicat al cò-
mic. Les explicacions, però, només han 
arribat quan s’ha trobat un arxiu al web 

El govern municipal busca 
inversors per a la CACI i 
s’allunya del Museu del Còmic

http://badalonainnovationdistrict.cat on es 
detallen els 9 edificis que s’han presentat a 
Cannes. El regidor de promoció econòmica, 
Jordi Subirana, que va representar l’Ajun-
tament de Badalona a la ciutat francesa, ha 
reconegut que “si un dia arriba el Museu 
del Còmic, estarem encantats, però no es 
pot deixar la CACI com està, s’han de bus-
car solucions”. Fins i tot, Subirana ha anat 
més enllà dient que sobre aquest Museu 
“no hi ha res signat amb la Generalitat” i 
que ja s’ha ofert anteriorment al govern ca-
talà com a seu de la nova escola Badalo-
na Port tot i que finalment “no va complir 
les condicions necessàries”. No ha trigat 
a reaccionar Carles Satamaria, fins fa poc 
director de Ficomic, l’empresa que organit-
za els salons del còmic i el manga. En un 
tuit, Santamaría ha recordat que l’exalcalde 
Jordi Serra i l’exconseller de Cultura, Joan 

Manuel Tresserras, sí van signar un conveni 
per cedir l’edifici l’any 2010. De fet, va ser 
just en el mandat de PSC, CiU i ERC quan 
es va acordar que l’Ajuntament de Badalona 
invertiria tres milions i mig d’euros provi-
nents del Pla Zapatero i, a canvi, el govern 
català es comprometia a invertir 8 milions 
per convertir la vella fàbrica en un Museu 
del Còmic. Ha passat quasi una dècada i no 
ha arribat un sol euro. Al 2012, l’aleshores 
conseller de Cultura, Ferran Mascarell, re-
fermava el compromís amb Badalona tot i 
que es descartava la categoria de museu na-
cional per batejar-lo com a Centre d’Arts del 
Còmic i la Il·lustració. El seu mandat també 
va acabar sense cap inversió en els pressu-
postos. Sí que es va anunciar un acord amb 
la Biblioteca Nacional perquè cedís els seus 
fons a Badalona. L’última notícia la va donar 
la consellera de Cultura, Laura Borràs, al 

Edifici de la CACI, al carrer Eduard Maristany / Carles Tornero

El govern de Badalona ensenya la CACI i vuit 
edificis més de propietat municipal en una 
fira immobiliària a Cannes amb l’objectiu de 
buscar nous inversors. 

EL GOVERN LOCAL BUSCA INVERSORS EN UN PATRIMONI 
MUNICIPAL ABANDONAT DES DE FA DÈCADES 

A banda de la CACI, la resta d’edificis 
públics que s’han exposat a Cannes 
no només estan deteriorats sinó que 
no tenen cap projecte sobre la taula. 
El més emblemàtic és la Torre Codi-
na, que data del segle XIV i que va ser 
adquirit per l’Ajuntament el 2003 per 
1.800.000 euros davant del risc d’obrir-
se com a prostíbul. Fa un any, es va 
haver d’invertir 126.000 euros per una 
coberta enfonsada. Una de les idees 
per a l’equipament és un hotel rural per 
als usuaris de l’Hospital Can Ruti. Pel 
que fa a la resta d’edificis, destaquen 
les 3 cases dels parcs de Ca l’Arnús 

i Can Solei. Una d’elles, la casa Clara, 
es va reobrir només al 2014 per fer la 
Badalona Home Design. Eines Canela 
és una fàbrica a tocar de l’institut de La 
Llauna que la Coordinadora d’Entitats de 
Cultura Tradicional proposava convertir 
en Casa de Cultura però no va ser se-
leccionat als pressupostos participatius. 
Curiosament també es proposa l’antic 
parc de bombers, que va ser enderrocat i 
el BCIN, que resta pendent d’una amplia-
ció des de fa dècades. El darrer edifici 
exposat a Cannes és el Mercat del Peix, 
a Martí i Pujol, tancat fa 9 anys i pendent 
d’una actuació urgent a la façana.

La Torre Codina, a la Carretera de Canyet / Arxiu
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Edifici de Casa Clara a l’interior de Cal Arnús

Centre Cultural L’Escorxador / Arxiu

A banda dels 9 edificis que l’Ajuntament de 
Badalona ha anat a mostrar a Cannes, la ciu-
tat compta amb un llarg catàleg d’immobles 
de propietat municipal i que contenen un 
valor històric i/o arquitectònic destacable. 
En alguns casos, s’hi ha invertit per recon-
vertir un edifici amb història en un equipa-
ment com poden ser alguns centres cívics 
o diverses escoles. En l’època més recent, 
ha estat gràcies als diners provinents del 
Pla Zapatero. En altres, però, els immobles 
continuen tancats, la majoria d’ells a l’es-
pera de poder complir amb el compromís 
d’invertir-hi. Un dels més emblemàtics i de 
recent reforma és l’antic escorxador munici-

pal. És un recinte de 17.000 metres quadrats 
organitzat en diverses naus. De fet, cada pa-
velló es dedicava a un bestiar diferent. Va 
estar obert des del 1928 fins el 1985. No 
va ser, però, fins el 2011 quan el barri de 
La Salut guanyava un espai cultural i social 
a més d’un parc després que l’Ajuntament 
invertís dos milions d’euros. El fons estatal 
també va servir per reformar la Casa Antoni 
Lleal, un edifici modernista protegit com a 
bé cultural d’interès local conegut com a 
Can Pepus a Pep Ventura. Des dels anys 
90 havia estat la seu del Consell Municipal 
de Solidaritat i Cooperació però el 2006 va 
tancar. Tot i la reforma que es va fer el 2010, 

La reconversió d’edificis 
antics en equipaments no  
es produeix des de 2011 
L’última gran reforma va ser la de l’antic 
escorxador i es va fer gràcies al Pla Zapatero

novembre de l’any passat quan va dir que el 
projecte “és interessant” però que no hi ha 
consens municipal, una evidència que s’ha 
fet palesa aquesta mateixa setmana. 

L’oposició posa el crit al cel
El regidor de Guanyem, José Téllez, ha tit-
llat d“irresponsables” els actuals dirigents 
del PSC i UNITS per proposar la CACI a 
Cannes. “Com  ha d’invertir-hi la Gene-
ralitat  si la posem al mercat en una fira 
immobiliària?” ha dit Téllez. El govern de 
Guanyem, ERC i ICV-EUiA va aprovar una 
inversió de 100.000 per reobrir l’edifici al 
públic amb la intenció d’organitzar-hi ac-
tivitats o exposicions itinerants. El Partit 
Popular també s’ha sorprès de la decisió 
del govern municipal i que no s’informés 
de la nova estratègia sobre la CACI en un 
ple municipal. De fet, exalcalde Garcia Al-

biol va proposar al 2013 la creació d’una 
fundació público-privada per desencallar el 
projecte. Tampoc se’n va saber mai res més. 
El primer en dubtar del projecte del còmic a 
la CACI va ser el regidor del PDCAT, Pere 
Martínez, qui al maig de 2017 va reclamar al 
govern català -del seu mateix color- que in-
vertís 6 milions d’euros per rehabilitar l’edi-
fici per crear un centre universitari. Segons 
va argumentar, la UAB n’estava interessada. 
Poc dies després, el mateix govern català 
va desautoritzar Martínez assegurant que es 
mantenia el projecte i que es presentaria un 
calendari d’actuació a finals d’aquell 2017 
que, una vegada més, mai no va arribar. El 
Secretari de Territori de la Generalitat, el 
badaloní Ferran Falcó, també ha dit la seva 
aquesta setmana a twitter, proposant que la 
CACI formi part de Barcelona Tech City per 
ser un centre de recerca tecnològica.  

SANT JERONI DE LA MURTRA, PROTEGIT COM A BÉ D’INTERÈS 
NACIONAL  PERÒ SENSE PRESSUPOST PER A LA REFORMA

Fins ara hem parlat d’edificis de titularitat 
municipal però n’hi ha un que és privat i 
que el passat estiu vam veure a la venda 
en un portal immobiliari. L’Ajuntament va 
córrer a anunciar que no ho permetria tot 
i desconèixer amb quina fórmula podria 
evitar-ho. Sant Jeroni de la Murtra va ser 
el primer tresor escollit per la ciutat quan 
va ser Capital de la Cultura Catalana al 
2010. D’estil gòtic,  data del 1416 i va 

acollir els Reis Catòlics però necessi-
ta reformes urgents. Actualment té dos 
propietaris: els successors de Francesca 
Güell i la Fundació Climent Mur, vincu-
lada a l’Església. Les 10 persones que hi 
viuen tenen cura del conjunt, al costat 
dels Amics de Sant Jeroni de la Murtra. 
Tothom reclama un consens per mante-
nir els usos i el monestir en bon estat 
però de diners, no se’n parla.

Sant Jeroni de la Murtra  / Arxiu

no va ser fins el 2012 quan es va reobrir 
com a centre cívic. Una història semblant 
té Torre Mena, una casa colonial de l’any 
1880 que a meitat dels anys 40 del segle XX 
es va convertir en la seu de Ràdio Miramar 
fins el 1981. Aleshores va ser adquirida per 
l’Ajuntament i després d’un temps tancada, 
la masia del barri de Llefià va obrir l’any 
1991 com a centre cívic. Però, com dèiem, 
hi ha exemples d’edificis que encara espe-
ren la inversió necessària per reobrir. Un 
dels exemples és la masia de Ca l’Andal, al 
barri de Bufalà, que data del segle XV i que 
ha tingut diversos usos com la rectoria de 
Badalona fins al segle XVIII o una fàbrica 

de productes químics. Està tancada des de 
1996 i és propietat municipal des de 2008. 
La plataforma ciutadana Salvem Ca l’Andal 
batalla des de fa temps per convertir-la en 
un equipament per al barri. L’any 2017, 
l’Ajuntament va invertir 200.000 euros per 
condicionar l’entorn, en una primera fase de 
rehabilitació de la masia. Caldrà esperar per 
veure-hi el resultat final. Passa com amb el 
Mercat Maignon. Es va inaugurar el 1889 i 
l’any 1975 es va reformar. El 2010, el mal 
estat de l’edifici va obligar els paradistes a 
marxar i ubicar-se en una carpa provisional. 
Encara esperen la reforma que Mercasa ha 
de fer a l’antic edifici.
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El consistori farà l’edifici amb diners de la Generalitat

Després d’any d’espera, ara sembla que la co-
munitat educativa del Ventós Mir pot respirar 
una mica més. Aquesta mateixa setmana, el 
govern de Badalona ha anunciat el seu com-
promís de construir la nova escola als terren-
ys de l’antiga fàbrica l’Estrella, al barri de Coll 
i Pujol. De fet, la Generalitat s’ha compromès 
a transferir els diners a l’Ajuntament i serà 
aquest qui assumeixi la seva construcció. 
Dimarts va tancar-se l’acord al Departament 
d’Educació, entre el Govern català i l’Ajunta-
ment. L’alcalde Àlext Pastor ha assegurat que 
“l’escola Ventós Mir es construirà en el solar 
de l’Estrella. Som conscients que la Generali-
tat té algunes reserves per fer-afrontar aquest 
projecte, però després de consultar-ho amb 
l’equip tècnic de l’Ajuntament hem pres la de-
terminació que sigui el mateix consistori qui 
s’encarregui de fer les obres amb els diners 
de la Generalitat. Després d’aquesta reunió, 
s’han de tancar els detalls del conveni per tal 
de procedir a la realització del projecte i poder 
encarregar el projecte executiu per fer reali-

L’Ajuntament construirà el nou edifici 
de l’escola Ventós Mir a l’Estrella

tat la nova escola en els terrenys de l’Estrella 
(amb una superfície d’uns 5.200 m²).

Canvis a les línies de batxillerat artístic 
a Badalona
D’altra banda, en aquesta mateixa reunió en-
tre Educació i Ajuntament, s’han tractat els 
canvis de batxillerat artístic que afectarà el 
pròxim curs la ciutat. La degradació de l’edi-
fici de l’Escola d’Art i Superior Pau Gargallo 
obligarà a traslladar aquest batxillerat, durant 
el proper curs, a l’institut Eugeni d’Ors, a Sant 
Roc. Davant aquesta situació, Ajuntament 
i Generalitat han acordat que de les 3 línies 
que té el Pau Gargallo, una passi a l’Institut 
Eugeni d’Ors que a més, a partir del curs vi-
nent, oferirà també dues línies més de batxi-
llerat artístic. Des de la comunitat educativa 
del Pau Gargallo han mostrat el seu desacord 
amb aquest canvi. Consideren que el centre 
no pot perdre aquest batxillerat i van mani-
festar-se el passat dimarts a Barcelona, coin-
cidint amb la reunió.Imatge de l’actual edifici de l’escola Ventós Mir 
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Diverses obres a la via pública 
s’han iniciat aquests dies a Bada-
lona. El tram del carrer del Progrés 
comprès entre els carrers Cervan-
tes i Ponent romandrà tallat al tràn-
sit durant els pròxims mesos per 
obres. Els treballs previstos con-
templen la reurbanització completa 
de la vorera costat mar d’aquesta 
zona del carrer. Les obres afecten 
el recorregut habitual de la línia 
d’autobús B3. De moment, la lí-
nia passarà pel carrer Indústria. 
També aquesta setmana han co-
mençat les obres a la carretera de 
Can Ruti, pujant per Bonavista. 
Els treballs s’allargaran durant els 
propers mesos i permetran mi-
llorar la pavimentació i enllume-
nat de la carretera. D’altra banda, 
aquest mateix divendres es portarà 
a terme els treballs per canviar el 
sentit dels carrers de Can Tiano i 
de l’Empedrat, al barri de Canyet. 

Les obres al carrer Progrés 
fa tallar al trànsit el tram 
entre Cervantes i Ponent 

El canvi inclou la prohibició de 
gir a l’esquerra a la carretera de la 
Vallensana. Els veïns feia temps 
que reclamaven poder pacificar 

El tram del carrer del Progrés comprès entre els carrers Cervantes 
i Ponent romandrà tallat al trànsit durant tres mesos per obres

aquesta via d’accés al barri. Al barri 
d’Artigues, en concret al carrer Xile, 
el trànsit quedarà limitat per evitar 
la circulació de vehicles. 

Evitar que Badalona 
tingui edificis buits
De projectes per l’edifici de la CACI, durant els darrers 15 
anys, podríem escriure tot un Diari de Badalona i enca-
ra ens faltarien pàgines. Els darrers governs municipals, 
tots, han tingut projectes per aquest gran edifici, però 
tots han quedat amb paraules i esbossos del que s’havia 
de fer. El pla Zapatero va permetre la seva remodelació i 
llavors arribava l’anunci que acolliria el futur Museu del 
Còmic de Catalunya. Han passat 10 anys, i tot i la multitud 
d’anuncis i promeses, el Museu ni té projecte ni previsió 
de tirar-ho endavant. Aquest és només un exemple de la 
història d’alguns edificis buits, tant de propietat pública 
com privada. La llista, tal com explica el reportatge del 
Diari de Badalona, és llarga. Des de l’antic edifici del 
Mercat del Peix, en ple Centre de Badalona, a la Torre 
Codina, a Canyet, passant pels edificis de Ca l’Arnús, la 
Piher, cremada fa uns mesos o Ca l’Andal, a Bufalà. Són 
massa parets buides i projectes al calaix que fóra bo tro-
bar-hi sortida. El govern municipal ha presentat un dos-
sier d’aquests edificis en una fira immobiliària a França 
per tal de buscar inversos que hi vulguin fer projectes. No 
es tracta de vendre patrimoni, sinó d’evitar que caiguin les 
parets o acabin com la Piher.

EDITORIAL

Núm. 649
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200 militants aproven per unanimitat la llista socialista

L’Assemblea local del PSC ha aprovat, aquest 
dimecres al vespre, la llista del partit de cara 
a les eleccions municipals del pròxim 26 de 
maig. Davant d’uns 200 militants, i per unani-
mitat, s’ha aprovat aquesta llista que està for-
mada per 14 dones i 13 homes. S’ha de desta-
car que el PSC anirà a Badalona amb coalició 
amb Units per Avançar, i a la llista presentada 
hi figuren tres noms d’aquesta formació. Pel 
que fa als integrants de la llista, el número 2 
i 3 hi figuren els actuals regidors del govern 
del PSC, Teresa González i Rubén Guijarro. El 
número 4 presenta una novetat amb el fitxatge 
de la directora d’orquestra, Helena Bayo. El 5 
l’ocupa l’actual regidor del govern, i membre 
d’Units per Avançar, Jordi Subirana i el 6 co-
rrespont a Andrea Zapata. La resta de la llista 
la formen Christian Carneado al 7, Araceli 
Cruz al 8, Jordi Ferrón al 9 i Maria Ángeles 
Martínez al 10. La llista dels socialistes bada-

El PSC aprova la seva llista electoral 
de cara a les municipals del 26M

Imatge dels integrants de la llista del PSC de Badalona

lonins segueix amb Rafa Pavón, Dolores Her-
moso, Joan Carles Lacruz, Laura Cillero, Adrià 
Díaz, Ana Mirada, Ángel Ayala, Laura Mesas, 
Ali Khan, Loli Cañaadas, Tony Moreno, Marta 
Escribà, Miguel Navarro, Fina Manzano, José 
Manuel Hernández, Mari Carmen Lozano i Ra-

Del 22/03 al 28/03/2019Núm. 649

El candidat popular presenta un pla d’accessibilitat

El passat cap de setmana va ce-
lebrar-se a la capital del Baix 
Camp, Reus, el XXè Congrés de 
la Joventut Nacionalista de Ca-
talunya, espai on es van renovar 
les bases ideològiques i orga-
nitzatives de l’organització així 
com la seva direcció executiva. El 
badaloní Martí Tudela i Vidal va 
sortir escollit com a nou respon-
sable d’Infraestructures, Energia 
i Sostenibilitat de l’organització 
juvenil, com a candidat de la can-

Martí Tudela triat 
membre de l’executiva 
nacional de la JNC

didatura #Connectem liderada 
per la torderenca Judith Toronjo  
i Nofuentes, nova secretaria ge-
neral. Tudela havia estat cap co-
marcal de la JNC del Barcelonès 
Nord i posteriorment president 
comarcal del PDeCAT del Baix 
Besòs, ara recull el testimoni 
dels badalonins Ferran Falcó 
i Isern i Martí Sánchez i Pedra, 
anteriors militants de la JNC de 
Badalona, al capdavant de l’orga-
nització juvenil.

Presentació de la campanya de les escales mecàniques d’Albiol

Imatge del badaloní Martí Tudela 

Albiol promet construir 6 escales 
mecàniques si arriba a l’alcaldia

Albiol ha presentat aquesta setma-
na el Pla Director d’escales mecà-
niques a Badalona que preveu la 
construcció de sis noves infraes-
tructures a diferents barris de la 
ciutat si el candidat del PP arriba 
a l’alcaldia. Durant la presentació, 
Albiol ha explicat que “durant la 
meva alcaldia, concretament l’any 
2014, vam instal·lar les primeres 

rampes mecàniques a Badalona 
–al carrer Cuba- i es inadmissi-
ble que des de llavors no s’hagi 
fet cap ni una més”. Les dues 
primeres escales mecàniques 
previstes en aquest Pla director 
es construiran als carrers Montse-
rrat –al barri de Sant Crist- i Juan 
Valera –Llefià. Segons ha promès 
Albiol,  també es construiran es-

cales als carrers Solsona, General 
Moragues, Orió i Oceania. Albiol 
també ha promès una partida es-
pecial per al manteniment de les 
instal·lacions d’aquest tipus que 
ara mateix hi han a Badalona però 
que no funcionen, com les rampes 
mecàniques del carrer Cuba, l’as-
censor de Sant Felip de Rosés o el 
de Verge de la Salut.

quel Lópex,, tancant llista. Un cop coneguda la 
llista del PSC, l’alcalde de Badalona, i cap de 
llista dels socialistes a les municipals va piular 
a Twitter que “la Badalona que vols és il·lusió, 
proximitat i diàleg. 14 dones i 13 homes for-
marem part de la candidatura del PSC i segui-

rem construint una ciutat de progrés, oberta i 
que somriu”. A més Pastor va voler afegir que 
“és un orgull que referents de la cultura, els 
esports o els moviments socials apostin pel 
futur i per el benestar de les famílies”, ha afegit 
el cap de llista del PSC a Badalona.
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Una trentena de restaurants agrupats a 
Forquilla Badalona, en col·laboració amb 
l’Ajuntament, han començat aquest mes una 
campanya per a la recollida i el reciclatge de 

La llevadora de l’Hospital Germans Trias i 
Pujol, Laura Tarrats, ha dissenyat un cin-
turó tèrmic que permet alleujar el dolor 
durant el part i calmar la ciàtica i altres 
malestars que apareixen a partir del tercer 
trimestre d’embaràs. El cinturó combina 
l’aplicació de calor en dos punts del cos: la 
zona suprapúbica i la lumbar, on les dones 
senten més les contraccions. D’aquesta 
manera, el calor, que és un potent vasodi-
latador, estimula les terminacions sensiti-

CAMPANYA DE FORQUILLA BADALONA PER RECICLAR OLI CUINAT

ves i disminueix la percepció de dolor tem-
poralment durant l’inici del treball de part.

l’oli de cuina ja utilitzat. L’objectiu és cons-
cienciar a tothom a tenir més cura a l’hora de 
tractar aquest residu altament contaminant i 
que no s’acabi llençant a l’aigüera. Els res-
taurants de l’associació Forquilla Badalona 
oferiran aquest servei gratuïtament a totes 
les persones que vulguin portar els seus 
olis per reciclar en petits contenidors. Es 
podrà fer arribar l’oli en el suport que re-
sulti més còmode, tot i que els establiments 
distribuiran embuts adaptables a la majoria 
d’ampolles de plàstic perquè la ciutadania 
pugui reciclar l’oli de forma més còmode.

UNA LLEVADORA DE CAN RUTI DISSENYA UN CINTURÓ PER REDUIR EL 
DOLOR DURANT EL PART

BREUS

Núm. 649 Del 22/03 al 28/03/2019

Els de la camisa de color micaco comencen temporada diumenge

L’Ajuntament de Badalona ha començat 
aquesta setmana els treballs per ade-
quar l’antic Mercat Maignon perquè els 
castellers puguin assajar. El consistori 
ha explicat que els operaris estan pavi-
mentant amb panot el terra que havien 
ocupat les antigues parades. Els treballs 
consisteixen en picar prèviament els des-
nivells per deixar tot l’espai anivellat. Tot 
plegat s’està portant a terme gràcies a un 
pla d’ocupació de l’IMPO. Els Castellers 
fa setmanes que van traslladar-se a l’antic 
Mercat Maignon però l’antiga instal·lació 
no està preparada per poder assajar. Ma-
rina Domingo, presidenta dels Castellers, 
ha explicat que un altre tema que preocu-
pa a la colla es la manca de corrent elèc-
trica a l’antic edifici. Un cop s’hagui so-
lucionat el paviment i l’electricitat els de 
la camisa de color micaco podran utilitzar 
l’antic edifici del mercat, fins que comen-
cin les obres de remodelació, pendents 
des de fa uns 10 anys. D’altra banda, 

Iniciats els treballs per adaptar 
l’antic Maignon per l’assaig dels Castellers

els Castellers de Badalona celebraran, 
aquest diumenge, la seva Diada d’inici 

Imatge interior del Mercat Maignon

Tarrats amb el cinturó dissenyat per un part

de temporada. Serà a les 12h, al final del 
carrer de Mar amb la Rambla amb la colla 

dels Castellers de Barcelona, els Sagals 
d’Osona i els mateixos badalonins.

Els restauradors repartiran 
aquests embuts per reciclar oli
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El cantant de l’Hospitalet actuarà el dilluns 6 de maig

La música també serà protagonista 
durant les Festes de Maig als tea-
tres municipals. Segons avança el 
Diari de Badalona, el cantant Anto-
nio Orozco actuarà el dilluns 6 de 

Antonio Orozco i Mayte Martin actuaran 
als teatres municipals durant les Festes de Maig

maig, a les 21h, al Teatre Zorrilla. 
Orozco és un dels artistes més bri-
llant, premiats, estimats i amb més 
talent del panorama musical nacio-
nal. Des dels seus inicis, els èxits 

Antonio Orozco

Núm. 649 Del 22/03 al 28/03/2019

CHENOA, TEQUILA I EL FESTIVAL ARTS A 
CA L’ARNÚS PER LES FESTES DE MAIG

ARTS A CA L’ARNÚS, TRES DIES DE D’ACTIVITATS 
CULTURALS

Aquesta setmana s’ha conegut 
que la cantant mallorquina 
Chenoa i el mític grup Tequila 
actuaran la nit del dissabte 11 
de maig. D’altra banda, aquella 

D’altra banda, aquest dijous 
també hem conegut una nove-
tat important, el Festival Arts a 
Ca l’Arnús que tindrà lloc els 
dies 3, 4 i 5 de maig, al ma-
teix parc de Ca l’Arnús. Desta-
quem les actuacions d’Esteve 
Genís amb Egt Band i Game of 
Tones, el dia 3 a les 21:30h i 

mateixa nit actuarà la banda 
badalonina de rock simfònic 
Nicomac, que l’any passat va 
guanyar el XX Concurs de Mú-
sica de Badalona.

The Gramophone Allstars Big 
Band, a les 22:30h. El dia 4 
actuaran el cantautor Ferran 
Palau i Sommeliers. De cara 
a diumenge 5, actuaran Mi-
reia Feliu & Ismael Dueñas i 
el cantautor mallorquí Joan 
Miquel Oliver, que tancarà el 
cicle.

i el reconeixement han marcat una 
carrera imparable que ha comptat 
amb un munt de concerts a Espan-
ya i a Llatinoamericà. Un músic 
que ha estat guardonat amb nou 
discos de platí i un d’Or, guanyador 
del Premio Ondas 2003 al “Mejor 
Artista en Directo”, nominat a los 
Latin Grammy entre els millors 
compositors del món per la seva 
cançó “Estoy hecho de pedacitos 
de ti”. Les entrades costaran de 
21 a 28 euros i sortiran a la venda 
aquest mateix divendres a les 14h 
al web del Zorrilla. D’altra banda, 
el dia abans, diumenge 5 de maig 
a les 19h, el teatre Blas Infante 
acollirà l’actuació de Mayte Martin. 
La cantant torna a Badalona per 
representar la seva nova proposta 
musical, “Memento”, una incitació 
al record per fer present allò que 
l’artista considera essencial de la 
seva relació amb el flamenc.

El Festival celebra els seu trentè aniversari

El pròxim 11 de maig, dia de Sant 
Anastasi, Badalona sumarà un 
macro festival de música a les 
instal·lacions de l’Skate Agora de 
Canyadó. Es tracta del “Barcelona 
Remember Festival”, un certamen 
per recordar sobretot artistes dels 
anys 90. El Festival començarà a les 
10h del matí i té previst allargar-se 
durant 14 hores. El cartell del certa-
men el conformen XTM Feat, Annia,  

L’Agora acollirà el 
festival “Barcelona 
Remember”

Pastis & Buenri, Skudero & Xavi 
Metralla, Flayx History (Sergi Do-
mene & Jordi Velez), Marian Dacal,  
New Limit, Ricardo F , Javi Level 
, Javi Boss & Juanma, Fran Trax, 
Javi Aznar, Sonic & Sisu , Nando 
Dixkontrol ,Pepebilly,  Dany BPM,  
Richard Sistema 3,  Abel Almena, 
T-Ty & Kulleré & Peryk, Al-Fredo & 
Javi Tracker, Dj Nau,  Javi Molina, 
Rubel XXL i Dj Piyuli. I’m With Her actuaran aquest diumenge al Zorrilla

El grup New Limit actuaran en aquest Festival 

Eric Bibb obre nova edició 
del Blues & Ritmes

Aquest divendres, 22 de març 
arrenca una edició molt especial 
del festival Blues & Ritmes, la 
número trenta. Tres dècades de 
certamen musical que han portat 
a Badalona artistes únics i han 
consolidat el Blues & Ritmes com 
un dels festivals amb més prestigi 
del país. L’inici serà amb el con-
cert d’Eric Bibb, un dels músics 
més distingits de la història re-
cent del blues, a partir de les 21 
hores, amb un concert amb entra-
da lliure. El següent concert serà 
aquest diumenge 24, a les 19h al 
Zorrilla, amb I’m With Her, un trio 
folk format per Sara Watkins, Sa-
rah Jarosz i Aoife O’Donovan de 
gran èxit internacional. De cara a 
divendres 29 de març,a les 21h, 
el Teatre Principal acollirà el con-

cert de Kim Lenz & Mario Cobo + 
Los Mambo Jambo Arkestra. El 
dia següent actuaran Les Filles 
de Illighadad. El Blues & Ritmes 

clourà aquesta edició d’aniversari 
el diumenge 31 al Teatre Principal 
amb el grup londinenc Danny & 
the champions of the world.
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“A Badalona hi ha més merda fora, que a dins dels contenidors.”

BADALONA

Inma Colomé

Respectem a tothom pels seus
drets i exigim a tothom que compleixi 
amb les seves obligacions.

Twitter @torrents_d 

Facebook JuntsPerCatBDN         

Instagram @davidtorrents

#davidtorrents

SUPERMANAGER

1- Campazzo, Heurtel, 
     Laprovittola.
2- McFadden, Eriksson, 
     Brizuela, Shields.
3- Voigtmann, Tavares, 
    Todorovic, Sutton.

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA 
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES 

El guanyador de la temporada 
rebrà una pi-
lota firmada 
pels jugadors 
de la Penya!

T’apuntes a la lliga?

LLIGA

Equip  del Diari Jor. 24 Jornada 23 
1º  visca badalona atleticobdn (Badalona)  232,60
2º  Go Go Go!!! smarti (Badalona)  212,60
3º  angel arias herrero1 angelbasket (Badalona)  210,00
......................................................................................................................
36ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  176,60

Lliga (general)
1º  LeBron belito32 (Badalona)  3.927,40
2º  YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma)  3.829,40
3º  Mobilgirgi boyeyo (Badalona)  3.806,20
......................................................................................................................
22ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Bdn) 3.616,40

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

Els Segadors abans del Penya-Manresa 
i del Penya-Barça?
Fa tres setmanes vaig veure amb passió, 
com a aficionat de bàsquet, el derbi ga-
llec ACB entre l’Obradoiro i el Breogán 
que es va disputar en un pavelló Fontes 
Do Sar ple a vessar. Abans de començar 
el partit em va emocionar veure com els 
jugadors es posaven al mig de la pista i 
enlloc de sonar l’himne de l’Eurolliga o, 
com fan a futbol el de la Champions, va 
sonar l’himne nacional de Galícia amb 

el públic dempeus, bufandes enlaire i la 
gent cantant. No hi va haver cap problema 
entre seguidors pensesin el què pensesin 
sobre les seves arrels. Una autèntica festa 
de bàsquet amb passió gallega. Proposo 
que en els dos derbis que queden al Palau 
Olímpic entre la Penya i el Manresa i el de 
la Penya-Barça (dia de les eleccions) soni 
els Segadors per donar importància a tres 
símbols catalans de referència.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET
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LA PRÈVIA 24a Jornada. Pavelló de la Font de Sant Lluís, diumenge 24 de març a les 19.30h

Defensar la quarta plaça

ALBERT VENTURA

NICO LAPROVITTOLA

LÓPEZ-AROSTEGUI

MARKO TODOROVIC LUKE HARANGODY

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

VALÈNCIA BASKET
Entrenador:Jaume Ponsarnau

JOAN SASTRE

SAM VAN ROSSOM

SAN EMETERIO

WILL THOMAS BOJAN DUBLJEVIC
Harangody, al partit de la primera volta. / David Grau - CJB

La Penya visita aquest diumenge la Font 
de Sant Lluís (19.30h) amb l’oportunitat 
de donar un nou cop d’efecte a la lliga. Els 
verd-i-negres hi arriben instal·lats de nou 
en la quarta plaça de l’ACB i defensaran 
aquesta posició de privilegi davant d’un 
conjunt taronja que també compta amb 14 
victòries. Al partit de la primera volta els de 

Carles Duran es van imposar per 7 punts 
de diferència (83-74) i aquesta serà una 
de les xifres a tenir en compte, pensant en 
possibles empats en la classificació. Carles 
Duran torna a València, on va debutar com a 
primer entrenador a l’ACB l’any 2015, i tam-
bé ho farà Luke Harangody, que va coinci-
dir amb l’actual preparador verd-i-negre en 

aquella etapa a la Fonteta. Allà es trobaran 
amb dos exverd-i-negres com Guillem Vi-
ves i Alberto Abalde. 
El València ve de caure a la lliga a la pista 
del Fuenlabrada (94-89), però es va refer 
dimarts en el primer partit de les semifi-
nals de l’Eurocup, guanyant l’Unics Kazan 
per 69-64. Avui divendres els de Jaume 

Ponsarnau jugaran la tornada a la pista del 
conjunt rus i el desgast acumulat, pels dos 
partits entre setmana i pel llarg viatge, és un 
factor que juga a favor de la Penya.  Els ba-
dalonins, carregats de confiança després de 
tombar l’Obradoiro, intentaran aprofitar-ho 
per trencar l’estadística negativa a la pista 
valenciana, on no guanyen des del 2008.  

Sàbat (3), Llovet (3), Brodziansky (20), Obst (12), 
Singler (16) -cinc inicial-, Simons (12), De Zeeuw 
(-), Navarro (2), Hlinason (4) i Pozas (5). 

La 23a jornada de l’ACB va ser rodona 
per al Divina Joventut. Els verd-i-negres 
van sumar la catorzena victòria del curs 
a la pista del Monbus Obradoiro  (77-84) 
i, a més, tots els seus rivals directes van 
punxar. Els de Carles Duran van tornar a 
exhibir una autoconfiança a prova de bom-
ba, superant un desavantatge de 14 punts 

84

DIVINA JOVENTUT 

Laprovittola (20), Todorovic (9), Ventura (2), Boun-
gou-colo (2), Harangody (17) -cinc inicial-, Dimitri-
jevic (2), Morgan (3), López-Arostegui (8), Delía (4), 
Nogués (-) i McFadden (17). 

77

MONBUS OBRADOIRO

Remuntada, triomf i debut espectacular de McFadden

(40-26) i remuntant en una segona part on 
Laprovittola (20 punts i 6 assistències) i el 
debutant Thad McFadden (17 punts amb 
5/6 triples) van fer un autèntic estrip, ben 
acompanyats per Todorovic (16 de valora-
ció) i Harangody (17 punts). Des del 2015 
que la Penya no guanyava a la pista dels 
gallecs. 

Propera jornada

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

Delteco GBC- C. Candelas B.                 100-65
Montakit Fuenla - València         94-89
Herbalife G. Canària - Unicaja      85-76
San Pablo Burgos - Morabanc And. 66-62
Monbus Obradoiro- Divina Joventut  77-84   
Real Madrid- BAXI Manresa 91-57
UCAM Múrcia - Tecnyconta S.           116-94
Kirolbet Baskonia - Iberostar Tenerife    85-68
Barça Lassa- Movistar Estudiantes  90-76

Resultats  darrera jornada
  Equip  G P

 1 Barça Lassa 19 4
 2  Real Madrid 18 5
 3 Kirolbet Baskonia 17 6
 4  Divina Joventut 14 9
 5  València Basket 14 9
 6  Unicaja 14 9
 7  BAXI Manresa 13 10
   8     Iberostar Tenerife 12 11
 9  Morabanc Andorra 11 12
10     Tecnyconta Saragossa 11 12
 11    San Pablo Burgos 10 13
 12    Monbus Obradoiro 10 13
 13    Movistar Estudiantes 9 14
14  Herbalife G. Canària 8 15
 15    Montakit Fuenla                  8            15
 16    UCAM Múrcia                 7            16
17  C. Candelas Breogán 7 16
 18    Delteco GBC           5          18

Classificació

Simon Birgander ha hagut de passar  fi-
nalment per la sala d’operacions per solu-
cionar la lesió al genoll esquerre que l’ha 
deixat fora de les pistes aquesta temporada. 
El tractament conservador no estava do-
nant els resultats esperats i davant d’aquest 
fet  l’equip mèdic del club va decidir dur a 
terme la intervenció. Se li ha practicat una 
meniscectomia i l’operació va transcórrer 
sense cap problema, de manera que si no 
hi ha cap més entrebanc Birgander podrà 

Birgander s’acaba operant 
per deixar enrere la lesió 
al genoll esquerre 

començar el curs 2019/2020 amb total nor-
malitat. 

El videomarcador, contra el Breogán 
D’altra banda, aquesta setmana han co-
mençat els treballs per muntar a l’Olímpic 
el nou videomarcador central, que tindrà 
4 pantalles de grans dimensions (7x4 me-
tres). S’estrenarà per al partit que la Pen-
ya jugarà a casa contra el Cafés Candelas 
Breogán, el dissabte 30 de març (18h). 

Birgander, després de l’operació. / Penya.com
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LA PRÈVIA 30a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 24 de març. 17 hores

A guanyar, un altra vegada

ALCOIÀCF BADALONA
POSICIÓ 10è

14 Partits a casa G 6  E 4  P 4
Gols a casa Marcats 15 Rebuts 11

Entrenador Juanjo Garcia.

POSICIÓ 17 è
15 Partits a fora G 4  E 4  P 7

Gols a fora Marcats 9  Rebuts 20
Entrenador Mario Barrera.

L’Estadi acollirà diumenge un dels clàssics 
del grup tercer de segona B: Badalona - 
Alcoià. Aquesta vegada, els alacantins 
arriben amb l’aigua al coll, en zona de 
descens. El Badalona, que acaba de perdre 
el primer partit després de dos mesos, mi-
rarà de sumar tres punts un altra vegada, 
amb el suport de la seva afició. “Tornem a 
jugar a casa, davant la nostra gent, i hem 
d’anar a guanyar. Per reforçar la bona pun-

tuació que tenim, que ens farà estar més a 
prop de l’objectiu de la permanència”, deia 
Juanjo Garcia aquest dimecres, en aquest 
sentit. El tècnic escapulat ja sap el que és 
perdre un partit a segona B i hi treu ferro: 
“El que ens va passar a Castelló ho hem 
de veure com un petit accident. Per altra 
banda, crec que és bo haver-nos tret la 
pressió de dur tants partits sense perdre.” 
Juanjo intueix que el duel contra l’Alcoià Foto: Eloy Molina.

12

CASTELLÓ  -  BADALONA

Partit clau
La derrota in extremis a Castelló deixa 
el Badalona amb molt poques opcions 
de mirar cap al play off: queden nou 
jornades i es troba a deu punts del 
quart classificat. Per això, la visita de 
l’Alcoià, aquest diumenge, es presen-
ta com un partit clau, molt important. 
Una victòria davant l’equip que marca 
les posicions de descens allunyaria, 
quasi definitivament, els escapulats de 
la zona perillosa, mentre que una de-
rrota tornaria a portar nervis. Cal mirar 
la derrota a Castelló amb perspectiva. 
És veritat que era el cuer, però era un 
cuer atípic, amb una gran plantilla i 

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

El racó d’en Saisó

serà similar al de diumenge passat: “Ens 
trobarem el mateix que ens vam trobar a 
Castalia, amb la diferència que serà a casa. 
M’espero un rival pressionat perquè es 
troba en la zona baixa i cada cop queden 
menys partits.”
En l’altra banqueta seurà el tècnic hispa-
noargentí Mario Barrera, que va debutar la 
setmana passada, davant el València B a 
El Collao (1-1), després que Vicente Mir 
fos destituït el 27 de febrer i que Mario 

amb 17 empats, que l’han penalitzat 
molt. El Badalona juga millor a casa i 
s’ha d’aprofitar diumenge.

Fuentes, el seu segon, dirigís l’equip de 
forma interina durant dues jornades. Ba-
rrera torna a prendre les regnes de l’Alcoià, 
com la temporada passada, per salvar-lo 
del descens en les deu últimes jornades. 
Amb sis victòries i només 21 gols a favor 
-és l’equip menys golejador de la lliga-, la 
missió no sembla gens fàcil. En tot cas, a 
Badalona trobarà un rival en bona línia i 
amb ganes d’oferir una nova victòria a la 
seva afició.

Castelló: Álvaro Campos; Muguruza, Regalón, 
Delgado, Satrústegui; Caballero (Pablo Roig, 
81’), Gálvez, Ramos; César Díaz, Óscar (Julio 
Delgado, 74’) i Rubén Díez (Jairo, 74’).

Badalona: Morales; Robert Simón, Robusté, 
Moyano, Valentín; Nana, Marc Carbó; Néstor 
Albiach, Boniquet (Natalio, 83’), Magallán (Este-
llés, 73’); Chacopino (Iván Agudo, 61’).

Gols: 0-1, Magallán (16’); 1-1, César Díez (37’); 
2-1, Jairo (90+4’)

Àrbitre: Campos Salinas (murcià). TG: Néstor 
Albiach, Ramos, Regalón i Gálvez.

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), Santi Magallán (1 de 
penal) i Albarrán (3 de penal).
• Amb 1 gol Boniquet, Aly, Néstor 
Albiach i pròpia porta.

 Badalona - Alcoià
 Hércules -  Olot
 València B -  Ejea
 At. Llevant -  Sabadell
 Ebro  -  Barcelona B
 Espanyol B - At. Balears
 Vila-real B -  Ontinyent
 Teruel   -  Conquense
 Cornellà -  Peralada
 Lleida -  Castelló

Propera JornadaResultats Jornada 29

 Castelló 2 - Badalona 1
 Barcelona B 0 -  Espanyol B 1
 Ejea 0 -  At. Llevant 1
 Hércules 0 -  Lleida 0
 At. Balears 1 -  Vila-real B 0
 Conquense 0 - Ebro 1
 Peralada 0   -  Teruel 0
 Olot 0   -  Ontinyent 0
 Alcoià 1 -  València B 1
 Sabadell 1 -  Cornellà 1

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. At. Balears 54 39 25
 2. Vila-real B 50 43 30
 3. Cornellà 48 37 23
 4. Hércules 47 27 22
 5. Lleida 47 38 29
 6. Espanyol B 43 44 32
 7. Olot 40 25 22
 8. Ebro 40 23 24
 9. Barcelona B 39 35 27
 10. Badalona 37 25 27
 11. At. Llevant 37 30 29
 12. Ejea 34 24 29
13. Peralada 33 31 32
 14. Teruel 33 24 33
 15. Sabadell 33 28 42
 16. Ontinyent 31 23 34
 17. Alcoià 30 21 34
 18. Conquense 30 24 38
 19. Castelló 29 24 27
 20. València B 28 35 41

Núm. 649 Del 22/03 al 28/03/2019
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Restaurant 
DEVESA

No se comparten menús, tiene que ser un menú por persona.
Se requiere un mínimo de 2 personas para solicitar la calçotada clásica.

PRECIO POR PERSONA 
32,75€ + 10% IVA

MENU ESPECIAL GRUPOS
Calçotada clásica mínimo 2 personas:

Carretera de Badalona 
a Montcada km 6 
Tel. 93 395 41 55
www.restaurantedevesa.com  
mail: devesa@restaurantedevesa.com

- Menús de empresa 
  Navidad
- Calçotades desde noviembre 
  a principios de mayo 
- Bodas 
- Comuniones 
- Bautizos 
- Cargolades 

• PAN TOSTADO CON TOMATE 
• PEQUEÑO APERITIVO

• CALÇOTS EN SU SALSA
  (pueden comer todos los calçots 

   que quieran)

PARRILLADA DE CARNE
• POLLO

• BUTIFARRA NEGRA 
• BUTIFARRA PAYÉS

• LOMO 
• CORDERO 

• GUARNICIÓN: JUDÍAS DEL 
VALLÉS 

• ALL I OLI

POSTRE
• CREMA CATALANA ó

• MACEDONIA
• CAFÉ – LICOR

BODEGA
• VINO TINTO SELECTO 

   (se puede repetir) 
• SANGRÍA DE CAVA 
   (se puede repetir) 

• AGUA MINERAL 
• CERVEZAS NO INCLUIDAS
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El Seagull deixa de pensar en B 
i pot començar a pensar en A (1-2)

La Llefià acarona la salvació 
(1-0) i el YT perd per la 
mínima a Baró de Viver (1-0)

El nou repte és lluitar per la primera posició, que defensa el Zaragoza

Encara no és matemàtic però sí virtual. Des-
prés de vèncer el CP Sarrià (1-0) al Munici-
pal de Llefià, la ‘Llefi’ té quasi a la butxaca 
la permanència a Segona Catalana i podrà 
afrontar el tram final amb una mica més de 
calma.
El Young Talent haurà de pencar encara més. 
Els de Ricardo Parra van caure dissabte al 
camp del Baró de Viver (1-0) però es man-
tenen fora del perill. Això sí, sense marge 
d’error.

‘Ànims, Casu’ i Souto arriba als 300 
D’altra banda, diumenge anterior la Unifi-
cació Llefià va aprofitar la prèvia del matx 
contra el Sarrià per solidaritzar-se amb el 
seu company d’equip Toni Casulleras, qui no 
va poder jugar per motius personals. Quant 
a xifres, aquesta jornada, l’entrenador mata-

lasser, després d’anunciar-se la seva reno-
vació un curs més, superarà el sostre dels 
300 partits contra el Canyelles. Enhorabona, 
Souto!

‘Dowi’ reforça el YT
El Young Talent es reforçarà fins a final de 
temporada amb el defensa ‘Dowi’, ex ju-
gador d’Hermes, Montayesa o Gavà, entre 
d’altres.

El Lloreda també té la salvació més aprop 
després de superar la FE Montgat a domicili 
(0-3), els de Benja Portillo seguiran un curs 
a Tercera Catalana, El Pere Gol va caure al 
camp del Vilassar de Dalt i encara haurà de 
lluitar més.
A Quarta Catalana, el Bufalà va caure contra 
el Dracs (1-3) i el Pere Gol B va guanyar el 

El Seagull ha destapat la primera ampo-
lla de cava de la temporada després de 
superar el Sant Pere Pescador (1-3) i 
certificat matemàticament el seu ascens 

Foto: Seagull

a Primera B, categoria que començarà a 
disputar-se a partir del pròxim curs. 
Les empordaneses han gaudit del control 
a la primera part, però van pagar cars dos 

errors de concentració. Irina Uribe va 
avançar el Seagull al marcador al minut 
33 i, just abans del descans, la mateixa 
jugadora va fer sumar el segon.
Tot el domini que les badalonines durant 
els primers 45 minuts, el van perdre a la 
segona part. Només començar, Masferrer 
va retallar distàncies i, més tard, l’àrbitre 
va anul·lar el gol de l’empat per una falta 
prèvia sobre la portera, malgrat que Pont 
considera que era «legal». Les empor-
daneses no van deixar d’atacar, però, en 

una de les poques arribades del Seagull, 
Uribe va marcar el tercer davant la inde-
cisió de la portera. «Vam patir i fins que 
no vam fer el tercer, ens van crear perill 
en jugades d’estratègia. Vam sumar 3 
punts molt importants en el darrer tram, 
on qualsevol badada et pot deixar fora», 
va valorar Jordi Ferrón. 
Amb aquesta victòria, les ‘gavines’ se-
gueixen segones a la classificació, tot 
just darrere del Zaragoza. Diumenge, el 
Pardinyes visita l’Estadi. 

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com FUTBOL COMARCAL
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Aquest diumenge tindrà lloc la 8a 
edició de la Màgic BDN Running, 
una cursa que s’ha convertit en tota 
una tradició de la primavera ba-
dalonina en l’àmbit esportiu. Amb 
sortida i arribada a la rambla del 
Gorg, la cursa recorre bona part 
dels indrets més emblemàtics de 
la ciutat, amb una cursa de 5 i 10 
quilòmetres, i amb la novetat d’una 
cursa infantil. La recaptació de la 
cursa anirà destinada a la Fundació 
Josep Carreras, mitjançant el dor-
sal solidari, en homenatge a l’atleta 
badaloní desaparegut el 2012 Luis 
Condon, mort per leucèmia.

El passat cap de setmana es va 
disputar a Galapagar (Madrid), el 
Campionat d’Espanya d’esgrima, 
tant en individual com en equips, 
en la categoria per menors de 20 
anys.
Badalona va competir en la moda-
litat per equips, assolint la medalla 
de bronze. L’equip compost per R. 

Els Badalona Dracs s’han situat lí-
ders en soliari de la LNFA després 
de passar com una piconadora per 
Saragossa (0 a 60), aprofitant la de-
rrota d’Osos Rivas a Coslada.
Al descans es va arribar amb un de-
finitiu 0 a 42, Al marge de la ja habi-
tual gran actuació del Quarter Back, 
Hunter Correl, amb 6 passades de 
touchdown, i un TD en carrera de 
60 tardes, Javier Fernández, amb 
16 punts, i Jorge Ruiz, amb 14, 
van ser els jugadors més destacats 
d’aquesta exhibició badalonina.
Els homes d’Òscar Calatayud re-
bran aquest diumenge a Mallorca 
Voltors, abans de viatjar a Madrid 
per enfrontar-se a Osos, en partit 
que tancarà la fase regular de la 
lliga.
Les Dracs Girls no van córrer la ma-
teixa sort, perdent a Pomar contra 
Piones per un clar (8-44),. L’única 
anotació negra i plata va arribar mi-
tjançant Elena Leiva. Les badaloni-

Diumenge 
arriba la 
Màgic BDN 
Running

Bronze als Campionats 
d’Espanya d’esgrima 
menors de 20 anys

Exhibició de Dracs 
a Saragossa i líders 
en solitari
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Immensa victòria de la Minguella a la pista de l’IPSI per aspirar a l’ascens a Copa

Per fi! El CB Coalci Sant Josep 
va aconseguir trencar al centre 
parroquial davant el Palma una 
ratxa negativa de sis derrotes 
seguides (88-84). Tot i que el 
triomf manté els de Lluís Pintor 
en zona perillosa, la pròxima 
jornada a la pista de l’Arenys 
s’afronta amb unes altres sen-
sacions.

Victòria - antídot pel ‘Coto’
Un cap de setmana després de 
viure resultats de cara i creu a 
Copa Catalunya, els hem tornat 
a viure però amb un gir de 180 
graus. El Círcol Catòlic va po-
der trencar per fi la mala ratxa 
de resultats amb una victòria 
balsàmica a la pista del Sitges 

El Círcol agafa aire, el Badalonès cedeix la primera 
posició i l’Ademar desaprofita una oportunitat

Sabadell) i el Santa Coloma (67-
69 versus Alpicat) van caure. 
Conseqüència que manté sen-
se canvis la lluita per la quarta 
plaça. A Primera Catalana, la 
Minguella va fer un cop a la tau-
la, superant l’IPSI a la seva pista 
(74-85) i restant distància amb la 
segona posició. Ara, a una vic-
tòria de distància. A falta de sis 
jornades per finalitzar la tempo-
rada regular, l’ascens a Copa Ca-
talunya és una realitat a l’abast.

A Primera femenina, el Joven-
tut Femení va tornar al camí de 
la victòria després de superar 
el Manyanet Reus (62-44) i es 
manté líder. La Minguella va per-
dre davant el Joviat (69-32).Foto: Manel Expósito

(73-75) que serveix perquè el 
conjunt d’Òscar Gallifa deixi de 
ser el cuer del grup 2 de Copa i 
hagi pogut superar una setmana 
amb una altra aura al vestidor.
Per la seva banda, el Fruits Secs 
Corbera Dimonis Badalonès va 
ensopegar al camp de l’Alpicat 
(68-63) i es tradueix en la pèrdua 
de la primera posició de la Lliga 
després d’unes jornades defen-
sant el màxim esglaó. Tot i això, 
el factor camp en un hipotètic 
accés a la segona fase de Copa 
Catalunya encara el tindria a fa-
vor el conjunt de Xavi Riera. Qui 
ha perdut aquesta opció d’entrar 
en aquest grup de privilegiats és 
l’Ademar de Lluís García, ja que 
tant el Maristes (75-80 contra el 

Caballero, A. López, I. Pereira, i P 
Soler, van guanyar el decisió partit 
pel tercer lloc contra el club SAMA 
de Madrid per 38 a 45, després 
d’haver de remuntar un resultat 
advers.
La modalitat de sabre per equips es 
disputa a un total de 45 punts, amb 
relleus de competidors cada 5.

nes tanquen la classificació, sense 
conèixer la victòria després de 5 
jornades
Qui volen seguir les passes del 
primer equip són els més petits. A 
la categoria de Football Flag Sots-
11, els dos equips van concloure 
els seus partits amb triomfs. Dracs 
Plata va vèncer a Terrassa Reds (32-
14), i a Bigues Scorpions (41-13). 
Per la seva banda, Dracs Negre van 
superar a Barberà Roockies (45-0), 
i ASB Linx White (20-0(, situant-se 
d’aquesta manera tercers amb un 
balanç de 3 victòries i 1 derrota.
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